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COMUNICADO AO MERCADO
Notas Promissórias R$700 milhões
A Estácio Participações S.A. (“Companhia”) (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) informa a
seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração, em
reunião realizada em 20 de março de 2020, aprovou a 3ª (terceira) emissão de notas
promissórias, no valor total de até R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), nos
termos da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada, as quais
serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”).
Ao se concretizar, a Oferta permitirá que a Companhia fortaleça ainda mais a sua sólida
posição de caixa. Para referência, o quadro abaixo resume a posição de caixa da Companhia
em 31 de dezembro de 2019, conforme as últimas demonstrações financeiras divulgadas ao
mercado (Tabela 1):
Tab 1 – Apresentação da Situação de Caixa em 31-Dez-2019
(em R$ milhões)
Caixa e disponibilidades [a]
Dívida Bruta [b]
Empréstimos bancários
Compromissos a pagar (M&A)
Parcelamento de tributos

Dívida líquida [b+a]
Dívida líquida/EBITDA (12M)

(609,1)
693,5
615,1
63,7
14,7

84,4
0,1x

Além disso, a Companhia aproveitou as condições favoráveis do mercado ao longo deste
primeiro trimestre para contratar financiamentos em condições financeiramente atrativas, no
montante total de R$ 1,3 bilhão, reforçando ainda mais a posição de seu caixa.
Assim, considerando a posição de caixa em dezembro de 2019, o recebimento em janeiro
dos créditos de FIES (R$136 milhões), os financiamentos já contratados e liquidados no
primeiro trimestre de 2020 (R$1,3 bilhão) e, com a conclusão da emissão das notas
promissórias ora aprovadas (R$700 milhões), a Companhia consolidará uma posição de caixa
de aproximadamente R$2,8 bilhões, sem considerar a geração de caixa operacional verificada
no primeiro trimestre de 2020, conforme tabela 2 abaixo:
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Tab 2 – Apresentação da Situação de Caixa após novas linhas de crédito
(em R$ milhões)
Caixa e disponibilidades
Entrada tardia do FIES (Jan20)
Novos financiamentos
Notas promissórias
Total Caixa [a]
Dívida Bruta (sem arrendamento mercantil) [b]

(609,1)
(136,0)
(1.324,5)
(700,0)
(2.769,6)
2.718,0

Empréstimos bancários
Novos financiamentos
Notas promissórias
Compromissos a pagar (M&A)
Parcelamento de tributos

Dívida (Caixa) líquido [b+a]

615,1
1.324,5
700,0
63,7
14,7

(51,6)

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral
informados acerca de qualquer assunto relevante que seja de interesse do mercado, nos
termos da legislação aplicável.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2020.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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