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ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador

A Estácio Participações S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, divulga o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto recebidas do
escriturador, qual seja, Itaú Corretora de Valores S.A, identificando quantas aprovações,
rejeições ou abstenções recebeu cada item constante dos boletins de voto a distância relativos
às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2019, às
15:00 horas. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.
Gustavo Zeno
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/E) – 26/04/2019 às 15h00min
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO – ESCRITURADOR

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia Geral Ordinária

Descrição da deliberação1

1
2

Deliberação Simples
AGO 1. Apreciar o relatório anual da administração, tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2018.
Deliberação Simples
AGO 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2018, incluindo sobre a distribuição de dividendos e a proposta de retenção de parte do
lucro líquido com base em orçamento de capital.
Deliberação Simples
AGO 3. Aprovar o orçamento de capital para o exercício social de 2019, nos termos do art. 196
da Lei n° 6.404/76.
Deliberação Simples
AGO 4. Fixar o montante da remuneração global anual dos Administradores da Companhia
para o exercício social de 2019.
Questão Simples
AGO 5. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404,
de 1976?
Deliberação Simples
AGO 6. Caso aprovada a instalação do Conselho Fiscal, fixar o número de membros do
Conselho Fiscal.
Eleição do conselho fiscal por chapa única
Conselho Fiscal
Emanuel Sotelino Schifferle (Efetivo) / Gustavo Matioli Vieira Janer (Suplente)
Pedro Wagner Pereira Coelho (Efetivo) / Julio Cesar Garcia Piña Rodrigues (Suplente)
Regina Longo Sanchez (Efetivo) / Saulo de Tarso Alves de Lara (Suplente)
AGO 7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – Conselho Fiscal.
AGO 8. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a
eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Deliberação Simples
AGO 9. Caso aprovada a instalação do Conselho Fiscal, fixar o montante da remuneração dos
seus membros para o exercício social de 2019.
Questão Simples
AGO 10. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as instruções de voto
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização em segunda
convocação?
Deliberação Simples
AGE 1. Alterar e ratificar o valor da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia para o exercício social de 2018, aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada
em 18 de abril de 2018, nos termos detalhados no “Manual de Participação e Proposta da
Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia”
(“Manual”).
Deliberação Simples
AGE 2. Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o valor do
capital social em virtude de aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em
15/03/2018, no valor de R$8.946.000,00, mediante a capitalização de saldo de reserva de
lucros, sem a emissão de novas ações, para adequar o saldo de reservas ao limite previsto no
art. 199 da Lei no. 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia, passando o capital social da
Companhia a ser de R$1.139.887.263,22.

Quantidade de ações2
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)
121.137.895

-

6.060.163

125.417.742

1.780.316

-

126.577.658

620.400

-

101.016.133

25.506.925

675.000

119.442.878

-

7.755.180

127.045.023

-

153.035

126.320.955

724.068

153.035

17.141.461

109.903.562

153.035

127.198.058

-

-

97.927.849

29.270.209

-

129.100.277

-

-

128.479.877

620.400

-

Matérias constantes dos boletins de voto a distância.

Conforme informado pelo escriturador, os votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram
conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,
conforme as regras da Instrução CVM 561/2015, que alterou e acrescentou dispositivos à Instrução CVM 480/2009 e à Instrução CVM 481/2009. Em
decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação
da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo
investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo
CPF / CNPJ. Ainda, conforme informado pelo escriturador, em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto
foi cancelado.

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO – ESCRITURADOR
Quantidade de ações2
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

Descrição da deliberação1
Deliberação Simples
AGE 3. Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para contemplar o
cancelamento de 8.807.567 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da
Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, conforme
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 13/06/2018, passando o capital
social da Companhia a ser de R$1.139.887.263,22, dividido em 309.088.851 ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Deliberação Simples
AGE 4. Simplificar a estrutura administrativa da Companhia, por meio da extinção do comitê
de assessoramento ao Conselho de Administração, denominado “Comitê de Estratégia”,
mediante a (I) alteração do caput e §único do art. 17, e (II) exclusão do caput do art. 18 do
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado no Manual.
Deliberação Simples
AGE 5. Atualizar o Estatuto Social da Companhia em conformidade com as modificações do
Regulamento do Novo mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e orientações do
Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, mediante a: (I) alteração
do (a) § único do art. 1º, (b) §3º e §4º do art. 13, (c) §5º e §6º do art. 14, (d) itens (c), (j), (cc)
do art. 16, (e) §3º do art. 27, (f) caput e parágrafo 2º do art. 37, (g) art. 44, (h) art. 46, (i) art.
48, e (j) art. 50; (II) exclusão do (a) item (vii) do art. 9º, (b) item (dd) do art. 16, (c) §1º do art.
37, (d) art. 38, (e) art. 41, (f) art. 42, (g) art. 43, (h) art. 45; e (III) inclusão do(s): (a) itens (ee),
(ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll) (mm) e novo §1º no art. 16, e (b) novo art. 18; e (IV) realocação
do §7º do art. 14 para o §11 do art. 13, conforme detalhado no Manual.
Deliberação Simples
AGE 6. Aprimorar as disposições do Estatuto Social da Companhia relativas a procedimentos
referentes à realização da Assembleia Geral e reuniões do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, mediante a alteração do (a) §3º do art. 8º, (b) §1º do art. 19, e (c) §7º do art.
27, conforme detalhado no Manual.
Deliberação Simples
AGE 7. Alterar o Estatuto Social da Companhia para atualizar as atribuições dos órgãos da
administração de modo a otimizar os processos decisórios e de governança da Companhia,
reforçando o seu compromisso com o aprimoramento constante de sua governança, mediante
a (I) alteração do (a) §3º do art. 6º, (b) itens (l), (m), (q), (r), (t), (w), (x), (y), (aa) do art. 16, (c)
§1º e §2º do art. 23, (d) §1º do art. 26, e (e) §2º do art. 31; e (II) inclusão de novo item (dd) no
art. 16, conforme detalhado no Manual.
Deliberação Simples
AGE 8. Atualizar o Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de compatibilizar o seu
conteúdo com base em atualizações da regulamentação, facilitar a participação dos acionistas
nas assembleias gerais, excluir informações em duplicidade, bem como realizar ajustes de
renumeração, referências cruzadas, nomenclaturas e termos definidos, mediante a: (I)
alteração do(s): (a) caput do art. 1º, (b) §3º do art. 5º, (c) §1º do art. 6º, (d) art. 7º, (e) itens
(v), (vi), (viii), (ix), (x) e (xi) do art. 9º, (f) art. 10, (g) caput do art. 11, (h) caput do art. 13, (i)
itens (d), (e), (f), (g), (h), (k), (u), (v), (bb) e §1º, §2º e §3º do art. 16, (j) §2º do art. 19, (k) caput
e §2º do art. 20, (l) caput e §2º do art. 21, (m) art. 22, (n) caput do art. 23, (o) art. 24, (p) art.
25, (q) art. 26, (r) §6º e §8º do art. 27, (s) art. 29, (t) caput e §1º do art. 31, (u) art. 32, (v) art.
33, (w) art. 35, (x) art. 39, (y) art. 40, e (z) art. 47; (II) exclusão do (a) § único do art. 1º, (b) §2º
do art. 14, e (c) §1º do art. 21; (III) inclusão do (a) § único no art. 11; e (IV) realocação do (a)
do §1º e §2º do art. 18 para o art. 17, e (b) do art. 49 para o fim do Estatuto Social, conforme
detalhado no Manual.
Deliberação Simples
AGE 9. Renumerar os dispositivos, incluir títulos e subtítulos para melhor organização do
documento e consolidar o Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações
estatutárias aprovadas nesta Assembleia.
Questão Simples
AGE 10. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as instruções de voto
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização em segunda
convocação?

*

*

*

128.479.877

620.400

-

128.479.877

-

620.400

129.100.277

-

-

129.100.277

-

-

129.100.277

-

-

129.100.277

-

-

129.100.277

-

-

124.830.982

4.269.295

-

