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ATA DE
D REUNIÃO D
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STRAÇÃO
REALIZADA
A EM 26 DE MARÇO
M
DE 201
13

1. D
DATA, HORA E LOCAL: dia 26 de marçoo de 2013, às 9h30min, na sede social dda Estácio Parrticipações
S.A. (““Companhia”)), na Avenida Embaixador A
Abelardo Buen
no, n⁰ 199, sala 601, no Esttado e Cidade do Rio de
Janeirro, CEP: 22775
5‐040.
PRESENÇA: Srs.
S Eduardo Alcalay, Antôônio Carlos Augusto
A
Ribeiro Bonchristtiano, Eduard
do Romeu
2. P
Ferrazz, Ronaldo Iab
brudi dos San
ntos Pereira, JJoão Baptista de Carvalho Athayde, Joãoo Cox Neto, e Maurício
Luis LLuchetti, reprresentando a totalidade ddos membross do Conselh
ho de Admin istração. Reggistra‐se a
presença dos Srs. Conselheiross Fiscais Pedrro Wagner Pe
ereira Coelho
o; Emanuel Sootelino Schiffferle e do
o Auditor Independentee da Companhia, PricceWtherhousee&Coopers Auditores
representante do
pendentes, para a realização
o conjunta coom o Conselho
o da Administração, quantoo aos temas 4.1 a 4.3.
Indep
3.

M
MESA: Sr. Edu
uardo Alcalay (Presidente) e Sr. João Bap
ptista de Carva
alho Athayde (Secretário).

ORDEM DO DIA
D e DELIBER
RAÇÕES: Os SSrs. Conselheiros por unan
nimidade de vvotos, sem re
eservas ou
4. O
ressallvas, tomaram
m as seguintess deliberaçõess:
Após apreciaação das Demonstraçõess Financeiras da Companhia e do Relatório Anual
A
da
4.1. A
Admin
nistração, relaativos ao exerrcício social finndo em 31 de
e dezembro de 2012 e, com
m base nas infformações
prestaadas pela Adm
ministração e pelos Auditoores Independ
dentes, e, em face da maniifestação favo
orável dos
Conseelheiros Fiscaiis, os membro
os deste Consselho, nos term
mos do inciso
o V do artigo 1142 da Lei nº 6.404/76,
maniffestaram‐se, por
p unanimid
dade dos pressentes e sem
m ressalvas, fa
avoráveis a approvação dass referidas
Demo
onstrações Financeiras, ass quais serãoo submetidass à deliberação da Assem
mbleia Geral Ordinária
(“AGO
O”). Ato con
ntínuo, o Co
onselho de Administraçãão autorizou a divulgaçãão e publicação das
Demo
onstrações Fin
nanceiras da Companhia,
C
ddo Relatório Anual
A
da Administração e ddo Parecer do Conselho
Fiscal,, ora apreciad
dos, mediante
e remessa à Coomissão de Vaalores Mobiliá
ários e à BM&
&FBOVESPA S.A
A.

d Administraação para a destinação
d
do
o lucro líquidoo apurado no
o exercício
4.2. FFoi aprovada a Proposta da
social de 2012, inccluindo a distrribuição de diividendos e a retenção do remanescentte do lucro líq
quido para
apital da Com
mpanhia para exercício social de 2013, a qual será submetida à
fazer frente ao orççamento de ca
O, nos exatos termos aqui apresentadoss e aprovada a Proposta dee Orçamento de Capital
delibeeração de AGO
da Co
ompanhia paraa o exercício de 2013, conssolidado com
m o de suas co
ontroladas, tenndo recebido a opinião
favoráável da totalid
dade dos mem
mbros, conform
me apresentaação ora aprecciada.

minhada para aprovação ddos Srs. Acionistas em
4.3. FFoi apreciadaa e aprovada a proposta a ser encam
Assem
mbleia Geral Extraordinária
E
a (“AGE”) de ddesdobramen
nto das ações de emissão dda Companhia, à razão
de 1 ((uma) ação atualmente exisstente em 3 (ttrês) ações de
e mesma classse e espécie, ssem qualquerr alteração
c
social.
da exp
pressão moneetária de seu capital

a Administraçção quanto ao
o montante global anual paara a remune
eração dos
4.4. FFoi aprovada a Proposta da
memb
bros dos órgããos da administração e doo Conselho Fisscal, incluídass as remuneraações fixas e variáveis,
bem como benefíccios diretos e indiretos, eem R$ 15.000
0.000,00 (quin
nze milhões dde reais), ex encargos.
bém foi aprovaado o encamin
nhamento da proposta de ratificação da diferença doo montante glo
obal anual
Tamb
C
Fiscaal aprovada na
n AGO de
para a remuneraçãão dos membros dos órgãoos da adminisstração e do Conselho
2012 na quantia dee R$ 1.071.090
0,00 (um milhhão, setenta e um mil e novventa reais).
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do encaminha
ar para hom
mologação da AGE os aum
mentos de ccapital aprova
ados pelo
4.5. FFoi deliberad
Conseelho de Admin
nistração em 23.01.13
2
e 30 .01.13, assim como a conso
olidação do Esstatuto Social.

ão das Assem
mbleias Geraiss Ordinária e Extraordinárria a serem realizadas,
r
4.6. FFoi aprovada a convocaçã
cumulativamente, em 30 de abril de 2013, às 11 horas, nass quais serão discutidas as matérias consstantes da
o ficando, ainnda, a Adminisstração da Co
ompanhia devvidamente autorizada a
minutta do Edital de Convocação
tomarr todas as pro
ovidências neccessárias para a divulgação e publicação do referido Edditai de Convo
ocação.

5. EENCERRAMEN
NTO, LAVRAT
TURA E APROV
VAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
P
deu p
por encerrado
os os trabalho
os, lavrou‐se a presente Ata a que se refere
r
esta Reeunião do Conselho de
Admin
nistração quee, após lida e aprovada, fooi assinada pela
p
unanimid
dade dos mem
mbros do Conselho de
Admin
nistração da Companhia
C
prresentes e pel o secretário.

Rio de JJaneiro, 26 dee março de 2013.
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