ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010

1. Data, hora e Local:
06 de outubro de 2010, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, nº 199, 6º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
22775-040.
2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia.
3. Mesa:
Presidente: João Baptista de Carvalho Athayde; Secretário: Alcyr Cabral Simões .
4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

aprovação do aumento do capital social da Companhia dentro do limite de capital
autorizado, mediante emissão de ações ordinárias a serem distribuídas por meio de
oferta pública primária de ações no Brasil e com esforços de venda no exterior
(“Ações”);
fixação do preço de emissão das Ações objeto do aumento de capital social e
respectiva justificativa;
exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição das
Ações;
determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; e
determinação dos direitos que as Ações conferirão a seus titulares.
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5. Deliberações:
Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de
votos, deliberaram:
(i)

aprovou-se o aumento do capital social da Companhia, que passará de
R$298.013.801,64 (duzentos e noventa e oito milhões, treze mil, oitocentos e um
reais e sessenta e quatro centavos) para R$360.339.957,64 (trezentos e sessenta
milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta
e quatro centavos), um aumento, portanto, no montante de R$62.326.156,00
(sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e cinqüenta e seis reais),
mediante a emissão para subscrição pública de 3.280.324 (três milhões, duzentas e
oitenta mil, trezentas e vinte e quatro) Ações, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, que serão
objeto de distribuição pública, em razão do exercício da Opção de Lote Suplementar
pelo BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., de acordo
com as disposições do Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estácio Participações S.A.,
celebrado em 1º de outubro de 2010, e de acordo com o Prospecto Definitivo de
Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estácio
Participações S.A. (“Prospecto Definitivo” e “Oferta”, respectivamente), datado de 1º
de outubro de 2010, no âmbito da Oferta;

(ii)

em 30 de setembro de 2010 foi aprovado o preço de emissão das Ações em R$19,00
(dezenove reais) por Ação. O preço de emissão das Ações foi calculado tendo como
parâmetro (i) a cotação de fechamento das ações de emissão da Companhia na
BM&FBOVESPA e (ii) a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento (bookbuilding) realizado pelas instituições financeiras coordenadoras da
Oferta, tendo sido consideradas as intenções dos Investidores Institucionais para a
subscrição das ações objeto da Oferta, em consonância com as disposições do §1º,
III do artigo 170 da Lei n.º 6.404/76 e da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada, sendo este o critério mais apropriado para
determinar o preço justo das Ações;

(iii)

foi aprovada a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia
na subscrição das Ações da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172
da Lei n.º 6.404/76;

(iv)

as Ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional; e

(v)

as Ações terão os mesmos direitos conferidos às demais ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação
aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de
qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.
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6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a
presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e
aprovada, foi assinada em livro próprio pela unanimidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros presentes
João Baptista de Carvalho Athayde, Alcyr Cabral Simões, Marcelo Campos de Almeida, Victorio
Fernando Bhering Cabral, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa, Fersen Lamas Lambranho,
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Boncristiano e Maurício Luis Luchetti.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2010.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.
_______________________________
João Baptista de Carvalho Athayde
Presidente
_______________________________
Alcyr Cabral Simões
Secretário
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