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COMUNICADO AO MERCADO
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, parágrafo 4º, da instrução CVM nº
358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM nº 449, de 16
de março de 2007, a Estácio Participações S.A. (“Estacio” ou a “Companhia”)
comunica ter recebido do Wellington Management Company, LLP ("Wellington
Management"), correspondência na qual, informou à Companhia que detinha, em 28
de setembro de 2011, 3.962.166 (três milhões, novecentos e sessenta e duas mil,
cento e sessenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a 4,82% (quatro vírgula oitenta e dois por cento) do capital social
total da Estácio, de acordo com a correspondência abaixo transcrita.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2011.

Rogério Melzi
Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.

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

Free Translation
“A Wellington Management Company, LLP ("Wellington Management"), uma companhia limitada
incorporada de acordo com as leis do estado de Massachusetts, Estados Unidos, com sede à 280
Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, Estados Unidos, informa por meio deste à Estácio
Participações S.A. (a "Companhia"), para fins do Artigo 12 da Instrução CVM 385/02, conforme
alterada pela Instrução CVM 449/07:
A Wellington Management é registrada como uma consultoria de investimentos na Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos, de acordo com o Artigo 203 da Lei de Consultores de
Investimento 1940, conforme alterada, e opera como administradora de investimentos com poderes
discricionários em nome de diversas contas distintas (“Contas”), que detém participação no capital
da Companhia. As Contas não operam como um grupo nem em conjunto em relação à participação
no capital. Por meio de sua qualidade de administradora de investimento com poderes
discricionários, a Wellington Management adquiriu tais participações para as Contas e apenas para
benefício destas, para fins de investimento. As ações são registradas em nome das Contas, de acordo
com suas participações.
A Wellington Management, na qualidade de administradora de investimentos das Contas com
poderes discricionários, informa por meio deste que em 28 de setembro de 2011 as Contas detinham
um total de 3.962.166 ações emitidas pela Companhia. Este número representa 4,82% das ações em
circulação.
Favor contatar Christine Chandler pelo número +1 (617) 790‐7265 em caso de dúvidas ou para
qualquer informação adicional.
Atenciosamente,
Ruby Salter
Ruby Salter| Legal & Compliance | Wellington Management Company, LLP | t 617.289.3607 |
RHSalter@wellington.com”

