COMUNICADO AO MERCADO
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” ‐ B3: ESTC3) comunica ao mercado que,
de sorte a facilitar a participação/votação de todos os seus acionistas, realizará Pedido Público
de Procuração para votação nas matérias da Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) a ser
convocada para o dia 18 de abril de 2018, às 15 horas.
Para tanto, serão solicitadas procurações para que os acionistas, caso queiram, votem
favoravelmente, desfavoravelmente ou se abstenham em relação às matérias abaixo
destacadas, todas constantes da ordem do dia da referida Assembleia, conforme constará do
edital de convocação a ser oportunamente divulgado:
1. apreciar o relatório anual da administração, tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em
31.12.2017;
2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31.12.2017 e
sobre a distribuição de dividendos;
3. deliberar sobre (i) o número de membros que comporá o conselho de administração e (ii) a
eleição dos seus membros;
4. fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2018;
5. instalar o conselho fiscal;
6. eleger os membros titulares e suplentes do conselho fiscal, uma vez aprovada a sua
instalação; e
7. fixar a remuneração dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2018.
As demais informações e documentos relativos às matérias que serão objeto de deliberação na
Assembleia e às procurações, incluindo o Edital de Convocação, já mencionado, e o Manual de
Participação na Assembleia, serão, no prazo legal, colocados à disposição dos acionistas na sede
social da Estácio e nos websites da Companhia (www.estacioparticipacoes.com.br), da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
As procurações outorgadas no âmbito do pedido público de procuração serão recebidas pela
Companhia a partir do dia 19 de março de 2018 até 2 (dois) dias úteis antes da data da realização
da Assembleia, ou seja, até o dia 16 de abril de 2018, inclusive.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2018.
Pedro Thompson Landeira de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

