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FATO RELEVANTE 
AQUISIÇÃO DOS ATIVOS DA LAUREATE NO BRASIL – TRÂNSITO EM JULGADO DECISÃO CADE 

 
 
A Ânima 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, 
em continuidade ao Fato Relevante publicado em 23 de abril de 2021, que a aquisição de 
todos os ativos brasileiros do Grupo Laureate foi aprovada, sem restrições, pela 
Superintendência Geral do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), tendo 
referida decisão transitado em julgado e, portanto, se tornado definitiva, nesta data. 
 
Conforme pactuado, superada a condição suspensiva da aprovação pelo CADE, o 
fechamento final da transação com a integração das atividades dos ativos brasileiros da 
Laureate que serão de titularidade do grupo Anima Educação acontecerá no dia 28 de maio 
de 2021, o mesmo ocorrendo com os ativos que serão transferidos, na mesma data, pela 
Ânima Educação ao fundo Farallon. 
 
Até referida data, as partes se dedicarão às atividades de transição para a integração, com o 
planejamento das atividades, a apresentação das equipes e da futura estrutura 
organizacional relativas às operações que serão de titularidade da Ânima Educação após o 
fechamento da operação. 
 
A Ânima Educação trabalhou intensamente no planejamento da integração e sente 
entusiasmada com as perspectivas de mútuo aprendizado junto a toda comunidade do 
grupo Laureate no Brasil, reforçando seu compromisso de oferecer educação de qualidade 
em mais um importante passo em sua missão de Transformar o País pela Educação! 
 
A Ânima Educação disponibilizará amanhã, após o fechamento do mercado, juntamente 
com a apresentação de seus resultados, informações atualizadas sobre a transação com 
Laureate. Adicionalmente, realizaremos um Webinar conforme horário indicado abaixo, 
permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do 
Departamento de Relações com Investidores: 
Email: ri@animaeducacao.com.br    
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Webinar em português pela plataforma Zoom 
com áudio simultâneo de tradução para o inglês  

14 de maio de 2021 
14h00 às 15h30 (horário de Brasília) | 13h00 às 14h30 (NY) 

 
Para acessar o Webinar, clique aqui 

 

São Paulo, 12 de maio de 2021. 
 
Marina Oehling Gelman    Marcelo Battistella Bueno 
Diretora de Relações com Investidores    Diretor Presidente 
 

https://animaeducacao.zoom.us/webinar/register/WN_rsrcNk4ySNGT4v55BKknzQ
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MATERIAL FACT 
AQUISITION OF LAUREATE´S ASSETS IN BRAZIL – CADE APPROVAL IS FINAL 

 
ÂNIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), pursuant to Instruction 358 issued by the Brazilian 
Securities and Exchange Commission (“CVM”) on January 3, 2002, as amended, announces to its 
shareholders and the market in general, in continuity with the Material Fact published on April 23, 
2020, that the acquisition of all Brazilian assets of the Laureate Group was approved, without 
restrictions, by the General Superintendence of CADE (Administrative Council for Economic Defense), 
becoming the decision final and, therefore, definitive, on this date. 
 
As agreed, the condition of approval by CADE having been overcome, the final closing of the 
transaction for the integration of the activities of the Brazilian assets of the Laureate Group that will 
be held by the Ânima Educação group will take place on May, 28, 2021, the same occurs with the 
assets that will be transferred, on the same date, by Ânima Educação to Farallon fund. 
 
Until closing date, the parties will dedicate themselves to the transition activities for the integration, 
with the planning of the activities, the presentation of the teams and the future organizational 
structure related to the operations that will be owned by Ânima Educação after the closing of the 
transaction. 
 
Ânima Educação worked intensively on the integration planning and feels enthusiastic about the 
perspectives of mutual learning with the entire community of the Laureate group in Brazil, 
reinforcing its commitment to offer quality education in yet another important step in its mission to 
Transform the Country through Education! 
 
 Ânima Educação will release tomorrow, after trading hours, together with is quarter release, 
updated information on the transaction with Laureate. Additionally, we will hold a Webinar as 
indicated below, remaining available for further clarification or suggestions through Investor 
Relations Department: email: ri@animaeducacao.com.br. 

 
Webinar in Portuguese via Zoom 

with simultaneous audio translation into English  
May 14, 2021 

1:00 p.m. to 2:30 p.m. (NY) | 2:00 p.m. to 3:30 p.m. (Brasilia time) 
 

Click here to access the Webinar   
 
São Paulo, May 12, 2021. 
Marina Oehling Gelman    Marcelo Battistella Bueno 
IRO                                                                           CEO 

mailto:ri@animaeducacao.com.br
https://animaeducacao.zoom.us/webinar/register/WN_rsrcNk4ySNGT4v55BKknzQ

