CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 62.984.091/0001-02
NIRE 35.300.418.000
FATO RELEVANTE

A CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021,
conforme alterada, bem como ao artigo 75 do Regulamento de Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a B3
concedeu, no dia 29 de julho de 2022, por meio do Ofício 272/2022-DIE, em caráter
extraordinário, autorização para que a Companhia mantenha, em livre circulação, no mínimo,
ações representativas de 15,36% (quinze inteiros e trinta e seis centésimos por cento) de seu
capital social, até a sua recomposição, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2023,
exclusivamente em razão da execução de um potencial programa de recompra de ações de
emissão da Companhia, em resposta ao pedido de tratamento excepcional, no que se refere ao
cumprimento do percentual mínimo de ações em circulação estabelecido no artigo 10 do
Regulamento do Novo Mercado, formulado pela Companhia em 22 de junho de 2022.
Em contrapartida à referida autorização, a B3 requereu que seja mantido pela Companhia:
i.
o atendimento às contrapartidas estabelecidas no tratamento excepcional concedido na
Carta 36.2021-DIE à ocasião da oferta pública inicial de ações da Companhia, que incluem a
adoção, pela Companhia, de (i) Comitê de Auditoria Estatutário aderente à Instrução CVM nº
308, ao artigo 22 do Regulamento do Novo Mercado e ao Ofício 333/2020-DIE, como medida de
governança corporativa; (ii) a divulgação, até o dia 31 de julho de cada ano, de relatório com
informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da estrutura
internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC); e (iii) a
manutenção das disposições estatutárias relacionadas à tutela da dispersão acionária no Estatuto
Social;
ii.
a composição de seu Conselho de Administração com, no mínimo, 3 (três) membros
independentes ou 20% (vinte por cento), o que for maior;
iii.
a participação do gênero feminino em seu Conselho de Administração; e
iv.
a contratação de formador de mercado para as ações de sua emissão.
Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre os desdobramentos relevantes dos assuntos aqui tratados, incluindo sobre a
devida aprovação societária dos termos e condições do potencial programa de recompra de ações
pela administração da Companhia.
São Paulo/SP, 31 de julho de 2022.
______________________________
Luis Felipe Silva Bresaola
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
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MATERIAL FACT

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) (“Company”), in compliance with
provisions of Paragraph 4, Article 157 of Law No. 6.404 of December 15, 1976, as amended,
Resolution of the Brazilian Securities Exchange Commission No. 44 of August 23, 2021, as
amended, as well as article 75 of the Novo Mercado Regulation of B3 SA – Brasil, Bolsa Balcão
(“B3”), hereby informs its shareholders and the market in general that, on July 29, 2022, B3 has
granted extraordinary authorization for the Company to maintain in free circulation, at least,
shares representing 15.36% (fifteen point thirty-six percent) of its capital stock, until its
recomposition, which must occur until December 31, 2023, exclusively in relation to the execution
of the Company's potential share buyback plan, in response to the waiver request submitted by
the Company on June 22, 2022, regarding the observance of minimum free float provided for in
Article 10 of the Novo Mercado Rules.
In consideration of referred authorization, B3 requested that the Company maintains:
i. compliance with the counterparts established in the exceptional treatment granted in the Letter
36.2021-DIE in the occasion of the Company’s initial public offering, which included the adoption,
by the Company, of (i) maintenance of the statutory audit committee; (ii) the disclosure, by July
31 of each year, of a report with environmental, social and corporate governance information, in
accordance with international standards; and (iii) maintenance of the statutory provisions related
to the protection of the capital stock dispersion;
ii. the composition of its Board of Directors with at least 3 (three) independent members or
20% (twenty percent), whichever is greater;
iii. the participation of the female gender in its Board of Directors; and
iv. the continuity of market maker activities for operations aimed at promoting the liquidity of the
Company's shares on the secondary market.
Finally, the Company informs that it will keep its shareholders and the market duly informed
about the developments in relation to the potential share buyback program, after due corporate
approval of its terms and conditions by the Company's Board.

São Paulo/SP, July 31, 2022.
____________________________________________
Luis Felipe Silva Bresaola
CFO and IRO

