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FATO RELEVANTE
PROPOSTA DE DESDOBRAMENTO DE AÇÕES
A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 358,
de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho
de Administração submeteu à Assembleia Geral Extraordinária, que será convocada amanhã, a
proposta de desdobramento de ações da Companhia, na proporção de 03 (três) ações novas para cada
1 (uma) das ações hoje existentes.
Com a operação, a Companhia passará das atuais 134.622.935 (cento e trinta e quatro milhões,
seiscentas e vinte e duas mil, novecentas e trinta e cinco) ações ordinárias, para o total de 403.868.805
(quatrocentos e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinco) ações ordinárias. O
capital social da Companhia será mantido o mesmo, R$ 2.569.624.313,76 (dois bilhões, quinhentos e
sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis
centavos), valor atualizado após aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 3
dezembro de 2020.
O objetivo da proposta de desdobramento é aumentar a liquidez das ações no mercado, bem como
tornar o preço da ação mais acessível e atrativo a um maior número de investidores. As ações
ordinárias resultantes do desdobramento conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens
das ações atualmente existentes. Considerando que o desdobramento observará a proporção de três
novas ações para cada uma das ações já existentes, não haverá sobras decorrentes de frações de
ações.
A Assembleia Geral Extraordinária que deliberará sobre a proposta de desdobramento será convocada
para o dia 18 de fevereiro de 2021, mediante publicação do edital de convocação e respectivos
documentos na data de amanhã. A data base para fins de direito ao desdobramento será a data de
aprovação da deliberação pela Assembleia Geral, dia em que será publicado o respectivo aviso aos
acionistas.
A Ânima Educação manterá o mercado informado sobre o teor deste fato relevante e está à disposição
para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:
Fone: + 55 11 4302-2611 - Fax: +55 11 4302-2680
Email: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
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