ESTÁCIO PAR
RTICIPAÇÕES S.A.
Co
ompanhia Abeerta

CNPJ MF 08.807.43
32/0001‐10
5–0
NIRE 33.3.0028205

AVISO A
AOS ACIO
ONISTAS

Estáccio Participações S.A., so
ociedade anôônima de caapital aberto, situada na Cidade do Rio
R de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixadorr Abelardo Bueno, 199, 66º andar, sala
a 601,
Barraa da Tijuca, Rio
R de Janeiro, RJ, CEP: 22.640‐102,, inscrita no Cadastro Naacional de Pessoa
P
Jurídiica sob o nºº. 08.807.432/0001‐10 e registrada na Junta Co
omercial do Estado do Rio
R de
Janeiro sob o NIIRE 33.3.002
28205‐0 (“Coompanhia”), comunica aos senhoress acionistas que o
o para o exerrcício do dire
eito de retiraada em razão
o da aquisiçã
ão da totalidaade das quottas do
prazo
capitaal social da Associação
A
Educacional
E
da Amazônia ‐ ASSEAMA
A, manteneddora da Facu
uldade
SEAM
MA, instituiçãão com sede e campus naa cidade de Macapá, Esta
ado do Amappá, através de
d sua
contrrolada indireeta Sociedade Educacionnal Atual da Amazônia
A
Lttda., será dee 30 (trinta) dias a
contaar de 04/04
4/2012, data da publiccação da ata das Asse
embleias Geerais Ordiná
ária e
Extraordinária daa Companhia
a que aprovvou a aquisiçção. A data de término do prazo pa
ara os
acion
nistas dissideentes exerce
erem seu dirreito de retirrarem‐se da Companhia,, portanto, será
s
o
dia 044/05/2012. O pagamento do valor doo reembolso
o do valor das ações ordi nárias de em
missão
da Co
ompanhia dee que eram os
o acionistass titulares em
m 07/02/2012, data da ppublicação do
o Fato
Relevvante que veersou sobre a aquisiçãoo, computadaas as operaçções de neggociação em bolsa
naquele dia, inclu
usive, corressponderá ao valor de R$
$ 7,7090 por ação, que rrepresenta o valor
patrim
monial por ação,
a
que é o menor enttre o valor do patrimônio
o líquido e o valor econô
ômico
da Co
ompanhia, nos termos do parágrafo único do arrt. 12 do seu Estatuto Soocial. O reem
mbolso
do vaalor da ação
o para aqueles acionistaas que manifestarem o seu direito de retirada, será
efetu
uado em 18//05/2012, co
orrespondennte ao 10º dia
d útil apóss o término do prazo para
p
o
exerccício do direito de retirad
da, em consoonância com a legislação vigente.
Rio de Jaaneiro, 03 de
e abril de 2012.

R
Rogério Frotta Melzi
Diretor d e Relações com
c
Investido
ores
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