ESTÁCIO PAR
RTICIPAÇÕES S.A.
Co
ompanhia Abeerta

CNPJ MF 08.807.43
32/0001‐10
5–0
NIRE 33.3.0028205

ATA
A DA REUNIÃO
O EXTRAORDIINÁRIA DO CO
ONSELHO DE ADMINISTRA
AÇÃO
REALIZZADA EM 20.0
04.2012
ATA, HORA E LOCAL: Em 20
0 de abril de 22012, às 17h3
30, na sede so
ocial da Estáciio Participações S.A.
1. DA
(“C
Companhia”),, situada na Av. Emb. Abbelardo Buen
no, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio
R de
Janeiro/RJ.
RESENÇAS: Srrs. Eduardo Alcalay,
A
Antônnio Carlos Auggusto Ribeiro Bonchristianoo, João Baptiista de
2. PR
Caarvalho Athayyde, João Coxx Neto, Ronaaldo Iabrudi dos
d Santos Pe
ereira, Teodoora Sol Consttantino
Baarone e Mau
urício Luis Lu
uchetti, repreesentando a totalidade dos
d membroos do Conselho de
Ad
dministração.
ho Athayde (Seecretário).
3. MESA: Sr.Eduarrdo Alcalay (Presidente) e SSr. João Baptissta de Carvalh
RDEM DO DIIA E DELIBER
RAÇÕES: Foi aaprovada, no
os termos do artigo 6º doo Estatuto So
ocial, a
4. OR
em
missão privada pela Compa
anhia de 182. 622 (cento e oitenta e dua
as mil, seiscenntas e vinte e duas)
açções ordináriaas nominativa
as sem valor nominal, den
ntro do limite de capital auutorizado, a fim
f de
atender ao exeercício das op
pções outorgaadas aos Ben
neficiários do Plano de Oppção de Comp
pra de
panhia, aprovvado pela As sembleia Gerral Extraordin
nária de 13.066.2008 (o “Plano"),
Açções da Comp
ap
provado pelo Comitê de Ad
dministração ddo Plano de Opção
O
de Com
mpra de Açõees em 11.07.2009 (o
"P
Programa”), bem como dos Aditam entos ao Programa aprrovados peloo referido Comitê
C
po
osteriormentee (os "Aditame
entos"), com eexclusão do direito
d
de prefferência dos ddemais acionisstas da
Co
ompanhia em face da sua destinação
d
esppecífica, nos termos
t
do disposto na partte final do parrágrafo
terceiro do artiggo 171 da Lei 6.404/76. Co nsignar que:
4.1. O preço dee emissão dass ações ordinnárias nominativas, sem valor nominal, emitidas e a serem
ubscritas, nos termos acim
ma referidos, fixados de acordo com o Programa e seus Aditam
mentos
su
co
orresponde, na
n presente data, a R$ 18,,29 (dezoito reais
r
e vinte e nove centaavos) para as ações
em
mitidas dentro
o do 1º Progrrama, R$ 21,221 (vinte e um
m reais e vintte e um centaavos) para as ações
em
mitidas dentro
o do 2º Progra
ama.
es será efetivvada mediante a assinatu
ura do comppetente bolettim de
4.22. A subscriçção das açõe
su
ubscrição e a respectiva
r
inte
egralização daas ações deve
erá ser feita mediante entreega à Compan
nhia do
co
orrespondentee valor em mo
oeda correntee nacional, paggamento este
e que deverá sser realizado em
e até
300 dias contado
os da presente
e data.
minativas, sem
m valor nominaal, emitidas, nos
n termos ac ima descritos, farão
4.33. As ações orrdinárias nom
juss, de forma in
ntegral, a divid
dendos, juros sobre o capittal próprio ou
u quaisquer ouutras remunerações
deeclaradas apóss a data em que forem efettivamente sub
bscritas e integralizadas.
a
mencionnada, o capitaal social da Co
ompanhia seráá aumentado em R$
4.44. Em virtude da emissão acima
3.4406.308,98 (três milhões, quatrocentos
q
e seis mil, tre
ezentos e oito reais e novennta e oito centtavos),
paassando a exp
pressar‐se mon
netariamentee pela quantia de R$ 367.79
99.203,36 (treezentos e sesssenta e
seete milhões, setecentos
s
e noventa e nnove mil, duzzentos e três reais e trintta e seis centtavos),
divvidido em 82
2.434.559 (oitenta e dois m
milhões, quattrocentas e trrinta e quatroo mil, quinhe
entas e
cin
nquenta e nove) ações ord
dinárias, sem valor nominaal. Referido au
umento de caapital decorrente da
em
missão privadaa das ações acima mencionnada será objjeto de homologação quanndo da realização da
prróxima Assembleia Geral.
aram a Direto ria a praticar todos os dem
mais atos neceessários à efettivação
4.55. Os conselheiros autoriza
daa emissão de ações
a
ordinárias, sem valorr nominal, deliberada nos termos acima descritos.

NCERRAMENTTO, LAVRATU
URA E APROV
VAÇÃO DA AT
TA: Nada ma
ais havendo a ser tratado, foi a
5. EN
prresente ata lavrada,
l
lida, conferida e assinada po
or todos os conselheiross presentes e pelo
seecretário.
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Rio de Janeeiro, 20 de ab
bril de 2012.

EEduardo Alcala
ay

Antônio Carlos Augusto
A
Ribeiro Bonchristiiano

Ronald
do Iabrudi doos Santos Pere
eira

João Baptista de Carvallho Athayde

João Coxx Neto

Teodora Sol Constantino Barone

Maurício Lui s Luchetti
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