ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205 – 0

AVISO AOS ACIONISTAS
Desdobramento de Ações

Estácio Participações S.A. (“Estácio”), 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”), vem informar a seus acionistas que, em
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, foi aprovado o desdobramento das
ações de emissão da Companhia, à razão de 1 (uma) ação atualmente existente em 3 (três)
ações de mesma classe e espécie (“Desdobramento”), com a consequente alteração do
Estatuto Social da Estácio para refletir a modificação da quantidade de ações em que se divide
o capital social da Companhia, o qual passa a ser dividido em 293.698.314 (duzentas e noventa
e três milhões, seiscentas e noventa e oito mil, trezentas e quatorze) ações, todas ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O Desdobramento não implica em alteração da expressão monetária do capital social, não
havendo, portanto, alteração do montante financeiro e da participação do acionista no capital
da Companhia. As ações decorrentes do Desdobramento conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos das ações que já possuíam.
A data-base do desdobramento será o dia 21 de maio de 2013 na Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo que as ações serão negociadas exdesdobramento a partir do dia 22 de maio de 2013, inclusive. A instituição financeira
prestadora dos serviços de ações escriturais da Estácio (Itaú Corretora de Valores S.A.) tomará
as providências para realizar automaticamente o crédito das novas ações na conta dos
acionistas em 27 de maio de 2013.
O Desdobramento visa o reposicionamento do preço do lote mínimo de negociação das ações
de emissão da Estácio no mercado, para tornar as ações mais acessíveis a investidores e
possibilitar o aumento do volume de negócios das ações da Companhia.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2013.

Virgílio Deloy Capobianco Gibbon
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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