ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46
NIRE 35.300.184.092
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”)
convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Alameda Maria Tereza,
nº 4266, sala 06, às 10:00 horas do dia 30 de abril de 2012, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
(i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia;
(ii)
deliberação sobre as propostas de orçamento de capital, destinação do lucro líquido do
exercício e distribuição de dividendos;
(iii) substituição do Sr.Marco Antonio Gregori como membro do Conselho de Administração
da Companhia e conseqüente eleição de seu substituto, conforme proposta da administração;
(iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2012, bem como ratificação do montante global da
remuneração paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2011; e
(v)
instalação do Conselho Fiscal da Companhia, eleição de seus membros e fixação do valor
da sua remuneração global anual.
Esclarecimentos:
Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser
representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede
da Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral
Ordinária, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos
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5 (cinco) dias; (ii) o instrumento de procuração, com reconhecimento de firma do outorgante; e
(iii) relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitida pelo órgão competente.
Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o
percentual mínimo de participação no capital social votante necessário para a requisição da
adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração
é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da Assembléia Geral Ordinária para tal requisição.
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, em observância ao
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como no seu site de Relações com Investidores
(www.anhanguera.com/ri) e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e
da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), cópias
dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia, incluindo aqueles exigidos
pela Instrução CVM nº 481/2009.

Valinhos, 14 de abril de 2012.

______________________________________________
Antonio Carbonari Netto
Presidente do Conselho de Administração
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