Co
omunic
cado ao
a Merc
cado

Co
omunica
ado ao Mercad
do
Pedid
do Públlico de Procura
ação
A Estácio Participações S.A.
S
(“Estácio” ou “Comp
panhia” - Bov
vespa: ESTC
C3) vem, noss termos do artigo 27 da
a
In
nstrução CV
VM nº 481, de
e 17 de deze
embro de 200
09, comunica
ar ao mercad
do que a Com
á um Pedido
o
mpanhia fará
Público
P
de P
Procuração quando da divulgação de seu Ma
anual de Participação nnas Assembleias Geraiss
Ordinária
O
eE
Extraordinária
a (“Assemble
eia”).
A administra
ação da Esttácio, tentan
ndo mitigar os riscos de
d não insta
alação da A
Assembleia em
e primeira
a
convocação,
c
tendo em vissta a Compa
anhia ser um
ma corporação, está empe
enhada em ffacilitar a parrticipação de
e
to
odos os seu
us acionistas na Assem
mbleia, evita
ando custos para uma segunda coonvocação e atraso nass
deliberações
d
p
a Comp
panhia e que refletem na geração efetiva de valorr para seus acionistas.
a
relevantes para
Sendo
S
assim
m, além do Pedido
P
Públlico de Proccuração, parra que seus acionistas possam, ca
aso queiram,,
nomear
n
com
mo procurador os advo
ogados indiccados pela Companhia, que podeerão represe
entá-los em
m
conformidade
c
e com a oriientação de voto proferrida pelo ac
cionista ou nomear reppresentantes próprios, a
Companhia
C
a
aderiu ao sisttema “Assem
mbleias Onlin
ne”.
A administraçção da Comp
panhia inform
ma que as m
matérias para
a as quais as
s procuraçõees são solicittadas são ass
mencionadas
m
s no Edital de
e Convocaçã
ão da Assem
mbleia que fo
oi publicado nesta data nno Valor Econômico e no
o
Diário
D
Oficial do Estado do
d Rio de Ja
aneiro e pode
erá ser cons
sultado no sitte www.estaacioparticipac
coes.com.br,,
no
n site da A
Assembleia Online, ww
ww.assemble
eiasonline.com.br, e da Comissão de Valores Mobiliários,,
www.cvm.gov
w
v.br, conform
me descritas abaixo.
Os
O acionistass, caso tenh
ham interess
se, poderão utilizar o mo
odelo de pro
ocuração dissponibilizado
o na Manuall
para
p
particip
pação nas Assembleias
A
rdinária e Extraordinária
E
a disponível nos enderreços acima
a
Gerais Ord
descritos.
d

Rio
R de Janeirro, 28 de março de 2014..
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V
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D
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s
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