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CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205 – 0

AVISO AOS ACIONISTAS
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
Estácio Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto, situada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, sala 601,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.640-102, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº. 08.807.432/0001-10 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.3.0028205-0. (“Companhia”), com apoio no artigo 27 da Instrução nº
481, de 17 de dezembro de 2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem
comunicar ao mercado que a administração da Companhia, por ocasião do envio de seu
Manual do Acionista para Participação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”), contendo instruções de participação na referida assembleia, inclusive manifestação
de voto, aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma dos
normativos citados.
A administração da Companhia solicitará, oportunamente, procurações para que os acionistas
assegurem participação na AGOE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente,
desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias expressas na ordem do dia, conforme
publicação do Edital de Convocação. A procuração, constando a intenção de voto do acionista
(voto eletrônico), deverá ser enviada através do sistema entre os dias 05 de março até 02 de
abril de 2012.
As instruções para cadastramento na plataforma eletrônica para fins de participação e
manifestação de voto, bem como a minuta da procuração, nas referidas assembleias, constam
detalhadamente no Manual do Acionista para Participação nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, disponível a partir da presente data no site da Companhia,
www.estacioparticipacoes.com.br
e
nos
sites
da
Assembleia
Online
www.assembleiasonline.com.br e da Comissão de Valores Mobiliários www.cvm.gov.br.

Rio de Janeiro, 2 de março de 2012.
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