ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0

COMUNICADO AO MERCADO
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, parágrafo 4º, da instrução CVM nº
358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM nº 449, de 16
de março de 2007, a Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou a “Companhia”)
comunica ter recebido do Rose Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, correspondência na qual informou à Companhia, em 18 de agosto
de 2017, que o “FIP Rose” passará a ser titular de 33.319.073 ações ordinárias de
emissão da Companhia, correspondentes a 10,48% do capital social total da Estácio.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2017.
Pedro Thompson
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.
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São Paulo, 18 de agosto de 2017.
ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES SI A
Av. das Américas, 4200, 81. 11, Cobertura
Rio de Janeiro, RJ
At.: Diretor de Relações com Investidores
Sr. Pedro Thompson Landeira de Oliveira
Via e-mail: ri@estacioparticipacoes.com

COMUNICADO
ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob nO 27.486.528/0001-79, administrado e
gerido por BRL Trust Investimentos Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19° andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no
CNPJjMF sob o nO 23.025.053/0001-62 ("FIP Rose''), acionista da Estácio Participações S.A.,
companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.807.432/0001-10, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, na Avenida Venezuela, 43, 6° andar, Saúde, CEP 20081-311 ("Companhia''), vem, na
forma do art. 12, da Instrução CVM n.o 358/02 ("ICVM 358'') e do art. 7° do estatuto social da
Companhia, comunicar que, em decorrência da aquisição de ações realizadas durante o pregão de

17.08.2017, passará a ser titular de 33.319.073 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 10,48% do capital social total da Companhia.
A participação acima considera: (i) as ações já em nome do FIP Rose ao final do pregão de

16.08.2017; (i i) a aquisição de ações cuja efetiva transferência para o nome do FIP Rose programada
para 21.08.2017; e (iii) aquelas adquiridas durante o pregão de 17.08.2017, cuja liquidação física e
financeira de acordo com os procedimentos da BM&FBovespa. Para evitar dúvidas, as participações
a que se referem os itens (i) e Oi) são aquelas objeto do Comunicado enviado pelo FIP Rose em

17.08.2017.

o aumento de participação objeto deste Comunicado encontra-se em linha com o já divulgado no
Comunicado enviado pelo FIP Rose em 17.08.2017, sendo decorrente, integralmente, de aquisição
de ações em bolsa.
Adicionalmente à participação acionária acima mencionada, o FIP Rose, na presente data, não é
titular de nenhum outro valor mobiliário de emissão da Companhia ou de instrumentos ou derivativos
a eles referenciados.
Conforme já divulgado no Comunicado enviado pelo FIP Rose em 17.08.2017, a aquisição realizada
não tem por objetivo alterar a estrutura de controle da Companhia, sem prejuízo, porém, da eventual
possibilidade de vir a indicar, oportunamente, membros para o conselho de administração da
Companhia. Adicionalmente das aquisições aqui descritas, o FIP Rose não é parte de nenhum acordo
que regule o exercício do direito de voto ou de direitos patrimoniais com relação a valores mobiliários
de emissão da Companhia.
O FIP Rose confirma, novamente, que sua participação na Companhia tem natureza de investimento
de longo prazo. O FIP Rose não possui, no momento, quantidade definida de participação societária
visada na Companhia. Todavia, o FIP Rose está aberto a realizar novas aquisições de ações
ordinárias de emissão da Companhia, sempre na forma do Estatuto Social da Companhia (em
especial em seu art. 38) e a legislação vigente, tanto em relação às referidas eventuais aquisições,
como em relação à sua divulgação e comunicação à Companhia.
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Por final, o FIP Rose vem solicitar a transmissão !\Ias inf rmações do
mercado em geral, na forma da ICVM 358.
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p. BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
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