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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ESTACIO PARTICIPACOES S.A. de 18/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
o acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a Distância (“Boletim”), que somente
será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral,
se observadas as seguintes instruções:
(i)todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii)todas as páginas deverão ser rubricadas; e
(iii)a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação
social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa
jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no Boletim, tampouco a sua
consularização.
Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverão observar
as demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia (regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais), disponível no website da
CVM (www.cvm.gov.br).
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Para que este Boletim seja considerado entregue, o Boletim e demais documentos necessários
conforme mencionado abaixo, deverão ser recebidos até 7 (sete) dias antes da Assembleia, ou
seja, até 11.04.2018 (inclusive), devendo o acionista que optar pelo voto a distância enviá-los
adotando uma das seguintes alternativas:
(i) ENVIO AO ESCRITURADOR: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste
Boletim ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia (a Itaú Corretora de Valores
S.A.), somente no caso de ações que não estejam depositadas em depositário central,
observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador.
(ii) ENVIO AO CUSTODIANTE: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste
Boletim aos seu respectivo agente de custódia, no caso de acionistas titulares de ações
depositadas em depositário central ao custodiante de suas ações, observados os procedimentos
estabelecidos e os documentos exigidos pelo respectivo custodiante.
(iii) ENVIO DIRETAMENTE Á COMPANHIA: o acionista deverá enviar este Boletim ao endereço
postal indicado abaixo, acompanhado dos documentos exigidos pela Companhia, conforme
detalhado no Manual para a Assembleia. O acionista poderá também, se preferir, antecipar o
encaminhamento dos documentos à Companhia, enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos
documentos acima referidos para o endereço eletrônico juridico.societario@estacio.br. De
qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba a via original (física) do Boletim e a
cópia autenticada dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista,
até o dia 11.04.2018 (inclusive).
Para mais esclarecimentos, acessar o Manual para participação na Assembleia, disponível nos
websites da Companhia (www.estacioparticipacoes.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br). Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Relações com
Investidores, no telefone: (21) 3311-9700 ou por email: ri@estacioparticipacoes.com. Os
acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverão observar as
demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia
(regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais), disponível no website da CVM
(www.cvm.gov.br).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Departamento Jurídico - Gerência Jurídica Corporativa (Societário)
A/c Sr(as) Alberto Senna / Simone Braga / Bianca Peuker
Avenida das Américas, 4.200, Bloco 11, Cobertura, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-907, Brasil
E-mail: juridico.societario@estacio.br
Telefone: (55) (21) 3311-8932 / 9793
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
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ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo
Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e sobre a
distribuição de dividendos, conforme Proposta da Administração, nos seguintes termos:
Reserva Legal: a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido de 2017 à constituição de
reserva legal no montante de R$ 21.229.476,30;
Distribuição de Dividendos: distribuição de dividendos, correspondente a 25% do lucro líquido
ajustado do exercício, no montante de R$100.840.012,45;
Reserva para Efetivação de Novos Investimentos: a destinação do saldo remanescente do lucro
líquido ajustado do exercício, no montante total de R$302.520.037,35, à Reserva para Efetivação
de Novos Investimentos.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Definir que o Conselho de Administração será composto conforme proposta da administração:
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404 de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Conselho de Administração / Board of Directors
Juan Pablo Zucchini
Brenno Raiko de Souza
Maurício Luis Lucchetti
Líbano Miranda Barroso
Igor Xavier Correia Lima
Flavio Benício Jansen Ferreira
Jackson Medeiros de Farias Schneider
Osvaldo Burgos Schirmer
Luiz Roberto Liza Curi
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho de Administração / Board of
Directors
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Juan Pablo Zucchini [

]%

Brenno Raiko de Souza [

]%

Maurício Luis Lucchetti [

]%

Líbano Miranda Barroso [

]%

Igor Xavier Correia Lima [

]%

Flavio Benício Jansen Ferreira [

]%

Jackson Medeiros de Farias Schneider [
Osvaldo Burgos Schirmer [
Luiz Roberto Liza Curi [

]%

]%

]%

Deliberação Simples
9. Fixar a remuneração global anual dos Administradores para o Exercício de 2018, nos termos
da Proposta da Administração, no valor de até R$ 29.336.555 (vinte e nove milhões, trezentos e
trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). Tal valor se refere ao período
compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2018:
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
10. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de
1976
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por chapa única
Conselho Fiscal / Fiscal Council
Emanuel Sotelino Schifferle (Efetivo) / Gustavo Matioli Vieira Janer (Suplente)
Pedro Wagner Pereira Coelho (Efetivo) / Julio Cesar Garcia Piña Rodrigues (Suplente)
Vanessa Claro Lopes (Efetivo) / Saulo de Tarso Alves de Lara (Suplente)
11. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho Fiscal / Fiscal Council
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
12. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição
em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? [ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
13. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social
de 2018, no valor de até R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), nos termos da
Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
14. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as instruções de voto constantes
neste boletim podem ser consideradas também para a realização em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

Last update: 03/16/2018

DISTANCE VOTING BALLOT
Annual General Meeting (AGM) - ESTACIO PARTICIPACOES S.A. to be held on 04/18/2018
Shareholder's Name
Shareholder's CNPJ or CPF
E-mail
Instructions on how to cast your vote
If the shareholder chooses to exercise your remote voting right, pursuant to CVM Ruling No.
481/09, he or she shall fill out this Remote Voting Ballot (“Voting Ballot”), which may only be
deemed valid, and the votes cast herein accounted for, in the quorum of the general meeting, if
the following instructions are followed:
(iv)all the fields shall be duly filled out;
(v)all the pages shall be initialed; and
(vi)the last page shall be signed by the shareholder or his/her legal representative(s), as the case
may be and pursuant to the current legislation.
It is crucial that items 1 and 2 above be filled out with the full name (or corporate name) of the
shareholder and the Registration Number with the Ministry of Finance, whether as a legal entity
(CNPJ) or as an individual (CPF), in addition to an email address for contact.
No legalization of the signatures affixed on the Voting Ballot, or the consularization thereof, will be
required.
The shareholders that opt for exercising their voting rights through the Voting Ballot shall observe
the other rules and formalities described in item 12.2 of the Company’s Reference Form (rules,
policies and practices related to general meetings), available at CVM’s website (www.cvm.gov.br).
Instructions for sending your ballot, indicating the delivery process by sending it directly to
the Company or through a qualified service provider
In order for this Voting Ballot to be considered delivered, the Voting Ballot and other necessary
documents as mentioned below shall be received at least seven 7 days prior to the General
Meeting, that is, by April 11, 2018 including, and the shareholder that opts for remote voting shall
send them adopting one of the following alternatives:
i. Submission to the Bookkeeping Agent: the shareholder shall transmit the fill-out instructions of
this Voting Ballot to the bookkeeping agent of the shares issued by the Company Itaú Corretora de
Valores S.A., only in case the shares are not deposited with a central trustee, with due regard to
the procedures established and the documents required by the bookkeeping agent.
ii. Submission to the custodian: the shareholder shall transmit the fill-out instructions of this Voting
Ballot to his/her respective custodian, in the case of shareholders owning shares deposited with a
central trustee to the custodian of their shares, with due regard to the procedures established and
the documents required by the respective custodian.
iii. Submission directly to the Company: the shareholder shall send this Voting Ballot to the mailing
address indicated below, accompanied by the documents required by the Company, as detailed in
the Manual for Meetings. The shareholder may also, if preferable, anticipate the submission of the
documents to the Company, by sending the scanned copy of the Voting Ballot and the documents
referred above to the electronic address juridico.societario@estacio.br. In any case, it is
mandatory that the Company receive the original copy hardcopy of the Voting Ballot and a certified
copy of the other document previously sent by email by the shareholder, by April 11, 2018
including.
For further clarifications, please access the Manual for participation in the Meetings, available at
the Company’s website www.estacioparticipacoes.com.br, CVM’s website www.cvm.gov.br and
B3’s website www.b3.com.br. In case of doubts, please contact the Investors’ Relations
Department, by telephone: 21 3311-9700 or by email: ri@estacioparticipacoes.com. The
shareholders that opt for exercising their voting right by means of the Voting Ballot shall observe
all the other rules and formalities described in item 12.2 of the Company’s Reference Form rules,
policies and practices related to general meetings, available at CVM’s website www.cvm.gov.br.
Postal and e-mail address to send the distance voting ballot, if the shareholder chooses to
deliver the document directly to the company
Legal Department – Corporate Legal Management
To: Mr. Alberto Senna / Mrs. Simone Braga / Mrs. Bianca Peuker
Avenida das Américas, 4.200, Bloco 11, Cobertura, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-907, Brazil
Email: juridico.societario@estacio.br
Telephone: 55 21 3311-8932
Indication of the institution hired by the company to provide the registrar service of
securities, with name, physical and electronic address, contact person and phone number
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo
Customer Service to Shareholders:
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Customer Service to Shareholders:
3003-9285 capitals and metropolitan regions
0800 7209285 other locations
Service times are business days from 9 a.m. to 6 p.m.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Resolutions concerning the Annual General Meeting (AGM)
Simple Resolution
1. Approve the management accounts and the financial statements corresponding to the fiscal
year ended on December 31, 2017.
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Simple Resolution
2. Approve the allocation of the net profit, dividend distribution and the withholding of the
outstanding net profit to counter the capital budget, all in relation to the financial year ending on
December 31, 2017, as per the Management Proposal, on the following terms:
Legal Reserve: the allocation of five percent (5%) of the net profit of 2017 for the creation of a
legal reserve in the amount of BRL 21,229,476.30;
Dividend Distribution: distribution of dividends corresponding to 25% of the adjusted net profit for
the year, in the amount of BRL 100,840,012.45;
Profit Withholding – Capital Budget: profit withholding in the amount of BRL 302,520,037.35,
portion of which will be invested in the Capital Budget corresponding to the 2018 financial year.
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Simple Resolution
3. Define that the Board of Directors will be composed as per the management proposal:
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Simple Question
4. Do you wish to request the adoption of the multiple voting process for the election of the Board
of Directors, in accordance with the provisions of article 141 of Law 6,404, of 1976?
[ ] Yes [ ] No [ ] Abstain
Election of the board of directors by single group of candidates
Conselho de Administração / Board of Directors
Juan Pablo Zucchini
Brenno Raiko de Souza
Maurício Luis Lucchetti
Líbano Miranda Barroso
Igor Xavier Correia Lima
Flavio Benício Jansen Ferreira
Jackson Medeiros de Farias Schneider
Osvaldo Burgos Schirmer
Luiz Roberto Liza Curi
5. Indication of all names that are part of the group of candidates - Conselho de Administração /
Board of Directors
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
6. If one of the candidates that integrates the elected party ceases to be part of it, can the votes
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corresponding to the shares of such candidate continue to be granted to the elected party?
[ ] Yes [ ] No [ ] Abstain
7. In the case of adoption of the multiple voting process, should the votes corresponding to their
shares be distributed in equal percentages by the members of the party that you elected?
[ ] Yes [ ] No [ ] Abstain
8. Visualization of all candidates that compose the group of candidates for the indication of %
(percentage) of votes to be allocated
Juan Pablo Zucchini [

]%

Brenno Raiko de Souza [

]%

Maurício Luis Lucchetti [

]%

Líbano Miranda Barroso [

]%

Igor Xavier Correia Lima [

]%

Flavio Benício Jansen Ferreira [

]%

Jackson Medeiros de Farias Schneider [
Osvaldo Burgos Schirmer [
Luiz Roberto Liza Curi [

]%

]%

]%

Simple Resolution
9. Set the annual global compensation of the Managers for 2018, pursuant to the Management
Proposal, in the amount of up to BRL 29,336,555 (twenty nine million, three hundred and thirty-six
thousand and five hundred fifty-five Reais). Such amount refers to the period comprised between
January 1 and December 31, 2018:
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Simple Resolution
10. Do you wish to request the instatement of the fiscal board, pursuant to article 161 of Law No.
6,404, of 1976?
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Election of the fiscal board by single group of candidates
Conselho Fiscal / Fiscal Council
Emanuel Sotelino Schifferle (Efetivo) / Gustavo Matioli Vieira Janer (Suplente)
Pedro Wagner Pereira Coelho (Efetivo) / Julio Cesar Garcia Piña Rodrigues (Suplente)
Vanessa Claro Lopes (Efetivo) / Saulo de Tarso Alves de Lara (Suplente)
11. Indication of all names that are part of the group of candidates - Conselho Fiscal / Fiscal
Council
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
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12. If one of the candidates that are part of the group of candidates leaves said group to be part of
the separate election according to articles 161, paragraph 4, and 240 of Law No. 6,404, of 1976,
can the votes corresponding to their shares continue to be granted to the elected group of
candidates? [ ] Yes [ ] No [ ] Abstain
Simple Resolution
13. Set the compensation of the members of the Company’s Fiscal Board for the 2018 financial
year, in the amount of up to BRL 432,000.00 (four hundred and thirty-two thousand Reais),
pursuant to the Management Proposal.
[ ] Approve [ ] Reject [ ] Abstain
Simple Question
14. In the event of a second call, could the voting instructions contained in this bulletin be also
considered for meetinngs held on second call?
[ ] Yes [ ] No [ ] Abstain

City :__________________________________________________________________________
Date :__________________________________________________________________________
Signature :_____________________________________________________________________
Shareholder's Name :____________________________________________________________
Phone Number :__________________________________________________________________

