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COMUNIC
C
CADO AO MERCADO
O
DISPONIBILIZA
AÇÃO DE DOCUMEN
D
NTOS
Estáccio Particip
pações S.A. (“Estácio” oou “Compaanhia” ‐ Bovvespa: ESTCC3), comunica ao
merccado que oss documentos mencioonados no artigo
a
133 da
d Lei 6.4044/76, bem como
os prrevistos noss artigos 9 e 12 da insttrução CVM
M 481/2009
9, foram dissponibilizados da
seguinte forma::
O Reelatório da Administração sobree os negóccios da Com
mpanhia e Demonstraações
Finan
nceiras relaativas ao exercício find o em 31 de
e dezembro
o de 2012 fooram enviados à
CVM
M/BOVESPA,
mailingg
e
di sponibilizad
dos
no
site
da
Companhia
(www
w.estaciopaarticipacoess.com) em 226 de marçço de 2013, bem comoo publicado
os nos
jornaais “Valor Ecconômico” e “Diário O ficial do Rio
o de Janeiro
o” em 27 dee março de 2013.
O Edital de Convvocação para as Assem
mbleias Gerais Ordináriia e Extraorrdinária de 30 de
abril de 2013 fo
oi publicado
o nesta dataa e será rep
publicado nos
n dias 01 e 02 de ab
bril de
20133 no jornal “Valor Econômico” e será publiccado nos dias 01, 02 e 03 de abril de
20133 no “Diário
o Oficial do
o Rio de Janneiro”, e fo
oi enviado à CVM/BOV
VESPA, mailing e
dispo
onibilizado no site da Companhia
C
(www.estacioparticipa
acoes.com) nesta data.
Manual paraa participaçção das As sembleias Gerais Ord
dinária e Exxtraordinária foi
O M
enviaado a CV
VM/BOVESP
PA, mailingg e dispo
onibilizado no site da Companhia
(www
w.estaciopaarticipacoess.com) nestaa data.
Os d
demais doccumentos pertinentess à Ordem
m do dia, como o CComentário
o dos
Administradores sobre a Situação Finaanceira da Companhia
a nos termoos do item 10
1 do
Form
mulário de Referência,
R
Instrução CVM nº 48
80/2009, a proposta d e destinaçãão do
lucro
o líquido do
o exercício conforme Anexo 9 ‐1
1‐II da instrrução CVM nº481/200
09, as
inforrmações so
obre os me
embros inddicados pela Companh
hia ao Connselho Fiscal de
acord
do com oss itens 12.6 a 12.100 do Form
mulário de Referênciaa, bem com
mo a
Remuneração dos Admin
nistradores nos term
mos do ite
em 13 do Formulário de
Referência, insstrução CV
VM nº 4800/2009, foram envia
ados à CV
VM/BOVESP
PA e
dispo
onibilizadoss no site da Companhiaa (www.estaacioparticip
pacoes.com ) nesta dataa.

Rio de Janneiro, 28 de
e março de 2013.
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Virgílio
V
Del oy Capobia
anco Gibbon
n
Diretor de Reelações com
m Investidorres
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