ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205 – 0

AVISO AOS ACIONISTAS
Estácio Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto, situada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, sala 601,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.640-102, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº. 08.807.432/0001-10 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.3.0028205-0 (“Companhia”), comunica aos senhores acionistas que o
prazo para o exercício do direito de retirada em razão da aquisição da totalidade das ações do
capital social da UB Unisãoluis Educacional S.A. (“UNISÃOLUIS”), mantenedora da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - FACSÃOLUIS, instituição com sede e campus na cidade
de São Luis, Estado do Maranhão, através de sua controlada indireta Sociedade Educacional
Atual da Amazônia Ltda., encerrou-se no dia 06.08.2012, ou seja, após 30 (trinta) dias a contar
da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.07.2012 e
publicada em 04.07.2012.
Após decorrido o prazo legal para o exercício do direito de recesso em questão, acionistas
titulares de 10.500 (dez mil e quinhentas) ações de emissão da Companhia exerceram seu
direito de retirada em relação a aquisição da UNISÃOLUIS.
Aos acionistas da Companhia que exerceram o direito de recesso, lembramos que o valor de
reembolso, conforme laudo de avaliação, é de R$ 8,0191 por ação, que representa o valor
patrimonial por ação, e será pago no dia 20 de agosto de 2012, através de seus agentes de
custódia.
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2012.
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Diretor de Relações com Investidores
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