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Companhia Aberta Categoria A

Companhia Aberta Categoria B
FATO RELEVANTE

1.

A COGNA EDUCAÇÃO S.A. (B3: COGN3; OTCQX: COGNY) (“Cogna”) e SABER SERVIÇOS

EDUCACIONAIS S.A. (“Saber” e, em conjunto com Cogna, as “Companhias”), em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), na regulamentação
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada e diante da notícia veiculada no Jornal Valor Econômico nesta data (22.02), do Fato
Relevante e Comunicado ao Mercado publicados em 07.01 e 19.02, respectivamente, informam o quanto
segue:
2.

As Companhias encontram-se em tratativas avançadas com a Eleva Educação S.A. (“Eleva”) para

a potencial transação envolvendo tanto a compra quanto a venda de determinados ativos
educacionais (“Potencial Transação”), sendo que tais tratativas ainda não foram integralmente
finalizadas e, até o momento da divulgação deste Fato Relevante, os documentos definitivos da Potencial
Transação não haviam sido assinados.
3.

Sem embargo, qualquer nova informação relevante relacionada à Potencial Transação, incluindo

a conclusão das negociações entre as partes e eventual assinatura dos contratos definitivos, será objeto
de Fato Relevante pelas Companhias nos termos da legislação aplicável.
4.

As Companhias esperam assinar os documentos definitivos da Potencial Transação em breve,

possivelmente ao longo do dia de hoje ou nos próximos dias. Todavia, diante da não assinatura, até o
presente momento, dos contratos definitivos, não há garantia de conclusão satisfatória da Potencial
Transação.
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021.

Bruno Giardino Roschel de Araújo
Diretor de Relações com Investidores da
Cogna Educação S.A. e Saber Serviços Educacionais S.A.
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MATERIAL FACT

1.

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (B3: COGN3; OTCQX: COGNY) (“Cogna”) and SABER SERVIÇOS

EDUCACIONAIS S.A. (“Saber” and, together with Cogna, the “Companies”), in view of Article 157,
Paragraph 4 of Law No. 6,404/76 (“Corporation Law”) and the regulation of the regulation of the Brazilian
Securities and Exchange Commission – CVM (“CVM”), per CVM Instruction No. 358, dated as of January
3, 2002, as amended and in view of the news article published in Valor Econômico newspaper on the
date hereof (February 22, 2021), of the Material Fact (Fato Relevante) and the Notice to Market
(Comunicado ao Mercado) respectively published on January 07, 2021 and February 19, 2021, hereby
inform:
2.

The Companies are undergoing advanced negotiations with Eleva Educação S.A. (“Eleva”) for the

potential transaction involving both the sale and the purchase of certain educational assets para a
potencial transação (“Potential Transaction”). Such negotiations are not yet final and, on the momento f
disclosure of this Material Fact, the corresponding definitive documents have yet been signed.
3.

Nothwithstanding, any new relevant information related to the Potential Transaction, including

the conclusion of the negotiations among the parties and possibly signature of the definitive agreements,
will be disclosed in Material Fact by the Companies pursuant to the applicable law.
4.

The Companies expect to sign the definitive documents of the Potential Transaction soon, possibly

throughout the day today or in the next following days. Nonetheless, since such documents have not
been signed until this moment, there is no assurance that the Potential Transaction will be satisfactorily
concluded.
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021.

Bruno Giardino Roschel de Araújo
Diretor de Relações com Investidores da
Cogna Educação S.A. e Saber Serviços Educacionais S.A.
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