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ATA D
DA REUNIÃO EXTRAORDIN
NÁRIA DO CON
NSELHO DE ADMINISTRAÇÃ
ÃO REALIZAD
DA EM 07.08.2
2014
1.
1
DATA, HORA E LOCA
AL: aos 07 dia
as de agostoo de 2014, àss 10h, na sed
de social da Estácio Participações S.A..
(““Companhia”), situada na Avenida
A
Emba
aixador Abelarrdo Bueno, 19
99, 6º andar, Barra
B
da Tijucca, Rio de Jane
eiro/RJ.
2.
2

PRESENÇ
ÇAS: os membros do Consellho de Adminiistração, confforme assinatu
uras ao final ddesta ata.

3.
3

MESA: Srr. Eduardo Alccalay (Presiden
nte) e o Sr. M iguel F. Pereirra de Paula (Secretário).

4.
4 ORDEM D
DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Consselheiros por unanimidade
e de votos, ssem reservas ou ressalvas,,
to
omaram as seeguintes deliberações:
4.1.
4
Aprovar, nos termos do artigo 6º do Estatuto SSocial, a emisssão privada pela Compannhia de 182..269 (cento e
oitenta
o
e dois mil, duzentas e sessenta e nove) açõees ordinárias nominativas
n
sem
s
valor nom
minal, com o consequentee
aumento do ccapital social da Companh
hia no valor de R$ 1.726..014,16 (um milhão, seteccentos e vintte e seis mil,,
quatorze
q
reaiss e dezesseis centavos),
c
dentro do limitee de capital autorizado,
a
a fim de atendeer ao exercíciio das opçõess
outorgadas
o
ao
os Beneficiário
os do Plano de Opção de CCompra de Açções da Comp
panhia, aprovaado pela Asse
embleia Gerall
Extraordinária
E
de 13.06.200
08 (o “Plano"), os Programaas de Opção de
d Compra de Ações aprovaados pelo enttão Comitê dee
Administração
A
o do Plano de
d Opção de
e Compra dee Ações, ora denominado
o Comitê de Gente e Go
overnança (o
o
"Programa”), bem como dos Aditamentos ao Prrograma apro
ovados pelo referido Coomitê posteriiormente (oss
a Companhia em face da su
ua destinação
o
"Aditamentos""), com exclussão do direito de preferênccia dos demaiss acionistas da
específica,
e
noss termos do diisposto na parte final do paarágrafo terce
eiro do artigo 171 da Lei 6.4404/76. Consignar que:
4.1.1.
4
O preço
o de emissão das ações orrdinárias nom
minativas, sem
m valor nomin
nal, emitidas e a serem su
ubscritas, noss
termos acima referid
dos, fixados de
e acordo com
m o Programa e seus Aditam
mentos correspponde, na pre
esente data, a
entro do 1º PPrograma, R$7
7,88 para as ações
a
emitidaas dentro do 2º Programa,,
R$6,75 para as açõees emitidas de
entro do 3º PPrograma, R$6
6,91 para as ações
a
emitidaas dentro do 4º
4 Programa,,
R$9,09 para as açõees emitidas de
a e R$16,14 para as açõees emitidas dentro
d
do 6ºº
R$14,033 para as açções emitidass dentro do 5º Programa
Program
ma.
4.1.2.
4
A subscrrição das açõees será efetiva
ada mediantee a assinatura do competen
nte boletim dee subscrição e a respectivaa
integralização das açções deverá ser
s feita meddiante entregaa à Companhia do corresppondente valo
or em moedaa
as contados dda presente da
ata.
correntte nacional, paagamento este que deverá ser realizado em até 30 dia
4.1.3.
4
As açõess ordinárias nominativas, sem valor nom
minal, emitidas, nos termos descritos nessta ata, farão jus, de formaa
integral, a dividendo
os, juros sobre
e o capital prróprio ou quaaisquer outrass remuneraçõões declaradass após a dataa
em quee forem efetivamente subsccritas e integrralizadas.
4.1.4.
4
Em virtu
ude da emissão acima mencionada, o ccapital social da Companhia passará dee R$ 1.051.494.601,10 (um
m
bilhão, cinquenta e um milhões, quatrocentoss e noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e dez centavos),,
o em 315.247.615 (trezento
os e quinze m
milhões, duzen
ntas e quarentta e sete mil, seiscentas e quinze)
q
açõess
dividido
ordinárrias, sem valo
or nominal, na
n forma escrritural, para R$
R 1.053.220.615,26 (hum
m bilhão, cinq
quenta e trêss
milhõess, duzentos e vinte mil, seiscentos e qquinze reais e vinte e seiss centavos), ddividido em 315.429.884
4
(trezenttos e quinze milhões, quattrocentos e vvinte e nove mil,
m oitocenta
as e oitenta e quatro) ações ordinárias,,
sem vallor nominal, na
n forma escritural.
4.2.
4 Os consellheiros autorizaram a Diretoria a praticcar todos os demais
d
atos necessários
n
à efetivação da emissão dee
ações ordinárias, sem valor nominal, deliberada nos teermos acima descritos.
d
4.3.
4 O Sr. Pressidente apresentou ao con
nselho e o meesmo registrou a renúncia da Srª Paula Caleffi como
o membro do
o
Comitê
C
Acadêm
mico. Ato con
ntínuo o conse
elheiro Sr. Chaaim Zaher foi eleito para ocupar a vaga deixada pela Srª Paula. Foii
aprovada, ainda, que o Srr. Chaim Zahe
er ocupe a ccoordenação do Comitê Acadêmico
A
quue passa a te
er a seguintee
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composição: C
Chaim Zaher – Coordenado
or; Eduardo A
Alcalay e Rogé
ério Frota Me
elzi – membroos e como Se
ecretário o Sr..
Marcos
M
Lemoss (Diretor de Ensino).
E
4.4.
4 Os consellheiros apreciiaram e aprovaram, por uunanimidade de
d votos, sem
m quaisquer rrestrições ou ressalvas, oss
re
esultados finaanceiros da Co
ompanhia, relativos ao 2º TTrimestre de 2014, na form
ma prevista noo inciso V do artigo 142 daa
Lei n° 6.404/776, autorizand
do, ato contín
nuo, a sua reespectiva divu
ulgação, mediante oportunna remessa à Comissão dee
Valores
V
Mobiliiários e à BM&
&FBOVESPA.
4.5.
4 Aprovar q
que sua controlada indiretta Sociedade Educacional Atual da Am
mazônia Ltda.,, adquira a to
otalidade dass
quotas
q
do CEN
NTRO DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVI MENTO DE FORMAÇÃO PR
ROFISSIONAL UNICEL LTDA
A. (“UNICEL”),,
sociedade limitada com seede na cidad
de de Manauus, Estado do
o Amazonas, mantenedor da instituiçã
ão de ensino
o
Faculdade Liteeratus. O invesstimento total no UNICEL fooi de R$48.00
00.000 (quarenta e oito mil hões), a ser pago
p
parte em
m
re
ecursos financceiros e partee através de asssunção de díívidas e obrigaações em gera
al.
4.5.1. Au
utorizar a Direetoria Executiva a praticarr todos os attos necessário
os à implemeentação e forrmalização daa
referida aaquisição.
5.
5 ENCERRAM
MENTO, LAVR
RATURA E APR
ROVAÇÃO DA
A ATA: Nada mais
m havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,,
conferida e aassinada por todos os co
onselheiros prresentes. Rio
o de Janeiro, 07 de agossto de 2014. Assinaturas::
Conselheiros
C
‐ Eduardo Alccalay; Mauríciio Luis Lucheetti; João Baptista de Carvalho Athaydee; João Cox Neto;
N
Ronaldo
o
Iaabrudi dos Santos Pereira – p.Eduardo Alcalay;
A
Rogérrio Frota Melzzi; Alexandre Hohagen; Chaaim Zaher e Thamila
T
Cefalii
Zaher.
Z

C
Certifico
que a presente é cóópia fiel da ata lavrada em Livro próprio..

Miguel F. Pereira de
e Paula
esa
Sec retário da Me
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