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COMUNICADO AO
A MERCA
ADO
A Estáácio Participaações S.A. (“Companhia” – Bovespa: ESTTC3), comunica ao mercaddo e ao público em
geral o encerramen
nto da oferta
a pública de ddistribuição co
om esforços restritos
r
de coolocação, de 30.000
3
da (2ª)
(trintaa mil) debênttures simples,, não converssíveis em ações, da espécie quirografárria, da segund
emisssão da Compaanhia (“Debê
êntures”), reaalizada em co
onsonância co
om a Instruçãão da Comisssão de
Valorees Mobiliárioss (“CVM”) nº 476, de 16 dee janeiro de 2009, conforme alterada (“IInstrução CVM
M 476”
e “Ofeerta Restrita”,, respectivamente).
m subscritas, no âmbito da
d Oferta Resstrita, 30.000 (trinta mil) debêntures, com valor no
ominal
Foram
unitárrio de R$10.0
000,00 (dez mil
m reais), totaalizando R$300.000.000,00 (trezentos m
milhões de rea
ais). As
Debên
ntures contam
m com prazo de 5 (cinco) aanos, contado
os da data de emissão, venncendo portan
nto em
15 dee outubro dee 2019, ressalvadas as hhipóteses de (i) aquisição
o antecipada facultativa com
c
o
conseequente canceelamento dass Debêntures,, (ii) resgate antecipado fa
acultativo, (iiii) oferta de resgate
antecipado e (iv) vencimento
v
an
ntecipado, noos termos defiinidos no “Insstrumento Parrticular de Escritura
missão Pública
a de Debênturres Simples, Não
N Conversíveis em Ações,, em Série Única, da
da Seggunda (2ª) Em
Espéccie Quirografáária, para Distribuição com Esforços Resttritos de Distrribuição, da Esstácio Particip
pações
S.A.”, celebrado entre
e
a Comp
panhia e o aggente fiduciário em 19 de
e setembro dde 2014, con
nforme
2
(“Escriturra”).
alteraado em 29 de setembro de 2014 e 16 de outubro de 2014
mulada
Os jurros remuneratórios das Debêntures corrrespondem a 100% (cem por cento) da vvariação acum
das taaxas médias diárias
d
DI ‐ Dep
pósitos Interfiinanceiros de um dia, over extra‐grupo, expressas na forma
perceentual ao ano, com base em
e 252 (duzeentos e cinque
enta e dois) dias
d úteis, ca lculada e divulgada
diariamente pela CETIP
C
S.A. – Mercados
M
Orgaanizados no in
nformativo diá
ário, disponíveel em sua pággina na
net (http://ww
ww.cetip.com
m.br), acrescidda de uma so
obretaxa defin
nida mediantee procedimen
nto de
Intern
coletaa de intençõess de investime
ento equivaleente a 1,18% (um inteiro e dezoito
d
centéssimos por cen
nto) ao
ano, com base em
m 252 (duzen
ntos e cinqueenta e dois) dias úteis, calculados na forma prevista na
Escritura.
dos por meio da
d Oferta Resstrita serão de
estinados para
a reforço de ccaixa da Comp
panhia
Os reccursos captad
para ffazer frente à sua política de
d expansão e de investime
entos.
t
caráter exclusivament
e
te informativo, nos termo
os da legislaçãão em vigor, e não
Este ccomunicado tem
deve sser interpretaado como um material de vvenda e/ou divvulgação das Debêntures.

Rio de Janeirro, 23 de outu
ubro de 2014.

Virgílio Deeloy Capobian
nco Gibbon
Direttor Financeiroo e de Relaçõe
es com Investidores
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