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COMUNICADO AO MERCADO
A Ânima Holding S.A. (“Ânima Educação”), companhia aberta de capital autorizado, em
cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, a Moody’s Local atribuiu o primeiro rating para a Ânima
Educação, o Risco Corporativo (CFR) ‘AA.br’ com perspectiva estável.
De acordo com o relatório da agência, “o Rating Corporativo ‘AA.br’ da Ânima reflete o aumento
de sua escala, conquistado através de uma estratégia de expansão orgânica e inorgânica, aliado
à sua sólida posição competitiva no fragmentado mercado de ensino superior privado”. A análise
da Moody’s Local destaca ainda a resiliência dos resultados operacionais apresentados pelo
modelo de negócios da Ânima, especialmente em períodos de condições macroeconômicas
desafiadoras. Outro aspecto ressaltado pelo relatório foi a “recente aliança estratégica firmada
entre DNA Capital Consultoria Ltda. (“DNA Capital”) e Inspirali que resultou no aporte de capital
de R$ 1 bilhão na Inspirali, favorecendo a posição de caixa da Companhia e estrutura de capital
consolidada”.
Essa atribuição é mais um elemento que confirma a assertividade das decisões que tomamos para
continuar a jornada de transformação do País pela educação, reforçando nossa solidez,
especialmente após a aquisição realizada em 2021 e neste momento em que passamos pelo
processo de consolidação do nosso Ecossistema, com maior relevância e escala no setor.
Clique aqui para acessar o documento.
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NOTICE TO THE MARKET
Ânima Holding S.A. (“Ânima Educação”), an authorized capital publicly-held company, pursuant
to CVM Resolution 44/2021, informs its shareholders and the market in general, that on this date,
Moody’s Local assigned its first rating to Ânima Educação, the Corporate Risk (CFR) AA.br' with a
stable perspective.
According to the agency’s report, "Ânima’s Corporate Rating AA.br' reflects the increase in its
scale, achieved through an organic and inorganic expansion strategy, combined with its solid
competitive position in the fragmented private higher education market". Moody’s Local analysis
also highlights the resilience of the operating results presented by Ânima’s business model,
especially in periods of challenging macroeconomic conditions. Another aspect emphasized by
the report was the "recent strategic alliance signed between DNA Capital Consultoria Ltda. ("DNA
Capital") and Inspirali that resulted in the capital contribution of R$ 1 billion to Inspirali, improving
the Company’s cash position and consolidated capital structure".
This attribution is another element that confirms the assertiveness of the decisions we make to
continue the country’s transformation journey through education, re-emphasizing our strength,
especially after the acquisition carried out in 2021, and at this time while we go through the
process of consolidating our Ecosystem, with greater relevance and scale in the sector.
Click Here to access the document.
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