ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Mapa Sintético Final de Votação

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26.04.2019

A Estácio Participações S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 21-W, § 6º, inc. I, da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, conforme alterada, e do art. 21, inc.
XIII, da Instrução da CVM nº 480/09, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao
mercado em geral o mapa sintético final de votação (o qual consolida as instruções de voto
proferidas presencialmente por seus acionistas e aquelas por meio da votação a distância),
identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante da
ordem do dia relativos às matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária realizadas em 26 de abril de 2019, às 15:00 horas. As informações do mapa
sintético final de votação encontram-se na planilha anexa.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.
Gustavo Zeno
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mapa Sintético Final de Votação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/E) – 26/04/2019 às 15h00min
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

Assembleia Geral
Extraordinária

Assembleia Geral Ordinária

Descrição da deliberação
AGO 1. Apreciar o relatório anual da
administração, tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2018.
AGO 2. Deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2018, incluindo
sobre a distribuição de dividendos e
a proposta de retenção de parte do
lucro líquido com base em
orçamento de capital.
AGO 3. Aprovar o orçamento de
capital para o exercício social de
2019, nos termos do art. 196 da Lei
n° 6.404/76.
AGO 4. Fixar o montante da
remuneração global anual dos
Administradores da Companhia para
o exercício social de 2019.
AGO 5. Deseja solicitar a instalação
do conselho fiscal, nos termos do art.
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
AGO 6. Caso aprovada a instalação
do Conselho Fiscal, fixar o número de
membros do Conselho Fiscal.
Eleição do conselho fiscal por chapa
única
Conselho Fiscal
Emanuel Sotelino Schifferle (Efetivo)
/ Gustavo Matioli Vieira Janer
(Suplente)
Pedro Wagner Pereira Coelho
(Efetivo) / Julio Cesar Garcia Piña
Rodrigues (Suplente)
Regina Longo Sanchez (Efetivo) /
Saulo de Tarso Alves de Lara
(Suplente)
AGO 7. Indicação de todos os nomes
que compõem a chapa – Conselho
Fiscal.
AGO 8. Caso um dos candidatos que
compõem a chapa deixe de integrála 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?
AGO 9. Caso aprovada a instalação
do Conselho Fiscal, fixar o montante
da remuneração dos seus membros
para o exercício social de 2019.
AGE 1. Alterar e ratificar o valor da
remuneração anual dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício social de 2018, aprovada na
Assembleia Geral Ordinária realizada
em 18 de abril de 2018, nos termos
detalhados
no
“Manual
de
Participação
e
Proposta
da
Administração para as Assembleias

Aprovar (Sim)
Quantidade
%

193.131.714

Rejeitar (Não)
Quantidade
%

Abster-se
Quantidade

%

96,76

-

-

6.475.317

3,24

98,28

3.434.655

1,72

-

-

197.346.476

98,87

2.260.555

1,13

-

-

170.432.131

85,38

26.859.745

13,46

2.315.155

1,16

191.820.807

96,10

-

-

7.786.224

3,90

199.453.996

99,92

-

-

153.035

0,08

198.699.828

99,55

754.168

0,38

153.035

0,08

66.001.126

33,07

133.139.829

66,70

466.076

0,23

199.607.031

100,00

-

-

-

-

199.659.649

99,18

-

-

1.660.546

0,82

196.172.376

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
Descrição da deliberação
Gerais Ordinária e Extraordinária da
Companhia” (“Manual”).
AGE 2. Aprovar a alteração do caput
do artigo 5º do Estatuto Social para
atualizar o valor do capital social em
virtude de aumento de capital
aprovado
pelo
Conselho
de
Administração em 15/03/2018, no
valor de R$8.946.000,00, mediante a
capitalização de saldo de reserva de
lucros, sem a emissão de novas
ações, para adequar o saldo de
reservas ao limite previsto no art.
199 da Lei no. 6.404/76 e no Estatuto
Social da Companhia, passando o
capital social da Companhia a ser de
R$1.139.887.263,22.
AGE 3. Aprovar a alteração do caput
do artigo 5º do Estatuto Social para
contemplar o cancelamento de
8.807.567
ações
ordinárias
nominativas, sem valor nominal, de
emissão da Companhia e mantidas
em tesouraria, sem redução do valor
do capital social, conforme aprovado
pelo Conselho de Administração da
Companhia
em
13/06/2018,
passando o capital social da
Companhia
a
ser
de
R$1.139.887.263,22, dividido em
309.088.851 ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
AGE 4. Simplificar a estrutura
administrativa da Companhia, por
meio da extinção do comitê de
assessoramento ao Conselho de
Administração, denominado “Comitê
de Estratégia”, mediante a (I)
alteração do caput e §único do art.
17, e (II) exclusão do caput do art. 18
do Estatuto Social da Companhia,
conforme detalhado no Manual.
AGE 5. Atualizar o Estatuto Social da
Companhia em conformidade com as
modificações do Regulamento do
Novo mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) e orientações do
Código Brasileiro de Governança
Corporativa - Companhias Abertas,
mediante a: (I) alteração do (a) §
único do art. 1º, (b) §3º e §4º do art.
13, (c) §5º e §6º do art. 14, (d) itens
(c), (j), (cc) do art. 16, (e) §3º do art.
27, (f) caput e parágrafo 2º do art. 37,
(g) art. 44, (h) art. 46, (i) art. 48, e (j)
art. 50; (II) exclusão do (a) item (vii)
do art. 9º, (b) item (dd) do art. 16, (c)
§1º do art. 37, (d) art. 38, (e) art. 41,
(f) art. 42, (g) art. 43, (h) art. 45; e (III)
inclusão do(s): (a) itens (ee), (ff), (gg),
(hh), (ii), (jj), (kk), (ll) (mm) e novo §1º
no art. 16, e (b) novo art. 18; e (IV)
realocação do §7º do art. 14 para o
§11 do art. 13, conforme detalhado
no Manual.

Aprovar (Sim)
Quantidade
%

Rejeitar (Não)
Quantidade
%

Abster-se
Quantidade

%

199.059.640

98,88

616.400

0,31

1.644.155

0,82

199.059.640

98,88

616.400

0,31

1.644.155

0,82

199.057.080

98,88

-

-

2.263.115

1,12

199.676.040

99,18

-

-

1.644.155

0,82

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
Descrição da deliberação
AGE 6. Aprimorar as disposições do
Estatuto Social da Companhia
relativas a procedimentos referentes
à realização da Assembleia Geral e
reuniões
do
Conselho
de
Administração e do Conselho Fiscal,
mediante a alteração do (a) §3º do
art. 8º, (b) §1º do art. 19, e (c) §7º do
art. 27, conforme detalhado no
Manual.
AGE 7. Alterar o Estatuto Social da
Companhia para atualizar as
atribuições
dos
órgãos
da
administração de modo a otimizar os
processos
decisórios
e
de
governança
da
Companhia,
reforçando o seu compromisso com
o aprimoramento constante de sua
governança, mediante a (I) alteração
do (a) §3º do art. 6º, (b) itens (l), (m),
(q), (r), (t), (w), (x), (y), (aa) do art. 16,
(c) §1º e §2º do art. 23, (d) §1º do art.
26, e (e) §2º do art. 31; e (II) inclusão
de novo item (dd) no art. 16,
conforme detalhado no Manual.
AGE 8. Atualizar o Estatuto Social da
Companhia, com a finalidade de
compatibilizar o seu conteúdo com
base
em
atualizações
da
regulamentação,
facilitar
a
participação dos acionistas nas
assembleias
gerais,
excluir
informações em duplicidade, bem
como
realizar
ajustes
de
renumeração, referências cruzadas,
nomenclaturas e termos definidos,
mediante a: (I) alteração do(s): (a)
caput do art. 1º, (b) §3º do art. 5º, (c)
§1º do art. 6º, (d) art. 7º, (e) itens (v),
(vi), (viii), (ix), (x) e (xi) do art. 9º, (f)
art. 10, (g) caput do art. 11, (h) caput
do art. 13, (i) itens (d), (e), (f), (g), (h),
(k), (u), (v), (bb) e §1º, §2º e §3º do
art. 16, (j) §2º do art. 19, (k) caput e
§2º do art. 20, (l) caput e §2º do art.
21, (m) art. 22, (n) caput do art. 23,
(o) art. 24, (p) art. 25, (q) art. 26, (r)
§6º e §8º do art. 27, (s) art. 29, (t)
caput e §1º do art. 31, (u) art. 32, (v)
art. 33, (w) art. 35, (x) art. 39, (y) art.
40, e (z) art. 47; (II) exclusão do (a) §
único do art. 1º, (b) §2º do art. 14, e
(c) §1º do art. 21; (III) inclusão do (a)
§ único no art. 11; e (IV) realocação
do (a) do §1º e §2º do art. 18 para o
art. 17, e (b) do art. 49 para o fim do
Estatuto Social, conforme detalhado
no Manual.
AGE 9. Renumerar os dispositivos,
incluir títulos e subtítulos para
melhor organização do documento e
consolidar o Estatuto Social da
Companhia para contemplar as
alterações estatutárias aprovadas
nesta Assembleia.

Aprovar (Sim)
Quantidade
%

Rejeitar (Não)
Quantidade
%

Abster-se
Quantidade

%

199.676.040

99,18

-

-

1.644.155

0,82

199.676.040

99,18

-

-

1.644.155

0,82

199.676.040

99,18

-

-

1.644.155

0,82

199.676.040

99,18

-

-

1.644.155

0,82
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