ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0

COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa em 15 de outubro de 2019

À B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira – Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores

c.c. CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

Ref: Ofício nº 934/2019-SLS - Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na
imprensa (“Ofício”)
A Estácio Participações S.A. (“Companhia”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) vem apresentar
seus esclarecimentos em atenção ao Ofício, em razão da nota publicada ontem na mídia, a
respeito de potencial aquisição, conforme transcrito abaixo:

“15 de outubro de 2019
934/2019-SLS

Estácio Participações S.A.
At. Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 15/10/2019, sob o título “Yduqs
negocia compra de controlador do IBMEC”, consta, entre outras informações, que:
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1. A

Yduqs negocia a compra do grupo norte-americano Adtalem Brasil, dono do Ibmec, Wyden
e Damásio Educacional;
2. O

negócio estaria avaliado em R$ 2 bilhões.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 16/10/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Como informado ao mercado nas divulgações de resultados trimestrais e interações com a
comunidade financeira, um dos pilares estratégicos da Companhia e de suas controladas
(“Companhia”) é o seu crescimento via aquisições, de modo que, em relação ao Ofício, a Companhia
esclarece que está em tratativas com diversos grupos educacionais, dentre eles o grupo Adtalem,
sobre seus ativos no Brasil, mas que até a presente data nenhuma decisão foi tomada a respeito de
qualquer possível transação.
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, 16 de outubro de 2019
Gustavo Zeno
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly Held Company
CNPJ MF 08,807,432/0001-10
NIRE 33,3,0028205-0

FREE TRANSLATION

NOTICE TO THE MARKET
Clarifications on press release published on October 15, 2019

To B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Ms. Ana Lucia da Costa Pereira – Listing and Issuers Supervision Department

c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Mr. Fernando Soares Vieira – Companies Relations Supervision
Mr. Francisco José Bastos Santos – Intermediaries and Market Relations Supervision

Ref: Notice No. 934/2019-SLS - Request for clarifications on press release (“Request”)
Estácio Participações S.A. (“Company”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) hereby provides its
clarifications, as requested in the Request, of a note published yesterday on media
regarding to a potential acquisition, transcribed below:

“October 15, 2019
934/2019-SLS

Estácio Participações S.A.
Att. Mr. Gustavo Artur Ciocca Zeno
Investor Relations Officer
Re.: Request for clarifications on press release
Dear Sirs,
In the news published by Agência Estado - Broadcast, on October 15, 2019, under title “Yduqs
negotiates to buy the controlling entity of IBMEC”, there were mentioned, among other
information:
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1. Yduqs

negotiates to buy from american group, Adtalem Brazil, owner of Ibmec, Wyden and
Damásio Educacional;
2. the

busisness would be evaluated in R$ 2 billion.

We request clarifications on the mentioned matters no later than 9:00am of October 16, 2019,
with your confirmation or not, as well as other relevant information.”

As informed to the market during the quarterly earning releases and interactions with the
financial community, one of the strategic pillars of the Company and its controlled
companies (“Company”) is their growth through acquisitions, therefore, in relation to the
Request, the Company clarifies that it is negotiating with several education groups, among
them the Adtalem group, in respect to its assets in Brazil, and further that until the present
date no decision has been made regarding any possible transaction.
The Company reiterates its commitment in maintaining its shareholders and the market in
general informed on the progress of any matters that are relevant to the market, in
compliance with applicable legislation.

Rio de Janeiro, October 16, 2019.
Gustavo Zeno
CFO and Investor Relations Officer
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