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AVISO AOS ACIONISTAS

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atenção ao art. 30, XXXIV, da Instrução
CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, e às orientações constantes do Ofício
Circular/CVM/SEP/n.º 02/2020, de 28 de fevereiro de 2020, e com referência à Assembleia Geral
Ordinária convocada para se realizar, em primeira convocação, em 24 de abril de 2020 (“AGO”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, a Companhia disponibilizou ao mercado o mapa sintético de votação do escriturador,
consolidando instruções de voto constantes dos boletins de voto enviados via prestadores de
serviço, contendo informações que indicavam percentual mínimo necessário (superior a 5% do
capital social total e votante da Companhia) para solicitação de adoção do processo de voto
múltiplo na eleição dos candidatos ao Conselho de Administração a se realizar na AGO.
A Companhia esclarece, contudo, que, também nesta data, recebeu pedido expresso de parte de
alguns dos acionistas que haviam sido considerados no mapa sintético de votação do escriturador
acima, representando aproximadamente 3,3% do capital social total e votante da Companhia, para
que esta desconsiderasse a solicitação por eles anteriormente feita para a adoção do referido
processo de voto múltiplo.
Pelo exposto, considerando o não atingimento do quórum mínimo necessário para a adoção do
processo de voto múltiplo na eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM n.º 165, de 11 de dezembro de 1991,
conforme alteradas, a Companhia frisa que este procedimento não será adotado.
A Companhia reitera que os documentos referentes à AGO encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://www.yduqs.com.br), da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de
computadores.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), in accordance with Article 30, XXXIV, of CVM
Instruction No. 480, dated of December 7th, 2009, as amended, and with guidance provided by
Official Letter/CVM/SEP/No. 02/2020, dated of February 28th, 2020, with reference to the
Annual Shareholders’ Meeting to be held, at first call, on April 24th, 2020 (“ASM”), hereby informs
its shareholders and the market the following:
On the date hereof, the Company has disclosed to the market the synthetic voting map sent by the
bookkeeper, comprising the remote voting forms submitted through service providers, which
indicated the minimum percentage necessary (more than five percent (5%) of Company’s voting
shares) for requiring the adoption of cumulative voting proceedings in the election of the
Company’s Board of Directors to be held at the ASM.
Nonetheless, the Company highlights that, also on this date, have received express requests from
some of the shareholders considered in the synthetic voting map,, jointly representing about three
percent (3.3%) of Company’s voting shares, asking the Company to disregard their previous
requests for the adoption of cumulative voting proceedings.
In view of the above, considering that the minimum percentage necessary for requiring the
adoption of cumulative voting proceedings was not completed, under the terms of Article 141 of
Federal Law No. 6,404, dated of December 15th, 1976, and CVM Instruction No. 165, dated of
December 11th, 1991, as amended, the election of the Company’s Board of Directors will not be
held through cumulative voting proceedings.
The Company reiterates that documents pertaining to the ASM are available to shareholders at the
registered office of the Company, as well as at the websites of the Company, CVM and B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão.
Rio de Janeiro, April 22th, 2020.
Eduardo Haiama
CFO and Investor Relations Officer

