ESTÁCI O PARTICIPAÇÕES S.A.
hia Aberta
Companh

CNPJ M
MF 08.807.43
32/0001‐10
NIRE 333.3.0028205‐0

FATO
O RELEVA
ANTE
Estáccio Participaçções S.A. (“E
Estácio” ou ““Companhia”” ‐ Bovespa: ESTC3), em
m cumprimen
nto ao
dispo
osto no paráágrafo 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404/76
6
e na Instruçãoo CVM 358/02 e
alteraações posterriores, informa ao merccado e ao pú
úblico em ge
eral que, coonforme apro
ovado
por seu Conselho
o de Adminisstração em reeunião realizzada em 07//08/2014, addquiriu nesta
a data,
atravvés da sua controlada indireta Soociedade Ed
ducacional Atual
A
da Am
mazônia Ltd
da., a
totaliidade das qu
uotas do Cen
ntro de Assisstência ao Desenvolvime
ento de Form
mação Profissional
Uniceel Ltda. (UN
NICEL), a aq
quisição nã
ão incluiu a compra de imóvei s. O UNIC
CEL é
manttenedor da Faculdade
F
Literatus ‐ FA
AL (“LITERATTUS”), institu
uição com s ede e camp
pus na
cidad
de de Manau
us, Amazonass.
O vallor do investtimento na LITERATUS ffoi de R$48..000.000 (qu
uarenta e oitto milhões), a ser
pago parte em reecursos financeiros e paarte através de assunção
o de dívidass e obrigaçõe
es em
geral.
A LITTERATUS foi fundada em
m 2007, posssui aproxim
madamente 4.800
4
alunoss alocados em
e 02
camp
pi e 14.170 vagas
v
totais autorizadas,
a
contando em seu portfo
olio com 22 cursos supe
eriores
(send
do que oito destes
d
recentemente auttorizados e ainda
a
em fasse de maturaação) e 25 de
e pós‐
gradu
uação. Em 20
012, foi avaliiada pelo MEEC, que emittiu Índice Geral de Cursoos (IGC) 3, co
om um
índicee contínuo de
d 2,44. A aquisição signifficará a entrada da Comp
panhia na caapital amazonense
e posssibilitará a expansão das operaçõees na região
o norte do país,
p
atravéss de um doss seus
principais mercad
dos. Além disso, o amp lo portfólio de cursos cobre os prinncipais segm
mentos
com alta demand
da pelo merccado de trabbalho, com enfoque
e
espe
ecial para oss cursos das áreas
de saaúde, engenh
haria e gestão.
Consiiderando o disposto no Artigo 256,, da Lei nº 6.404/76, ca
aso verificaddas quaisque
er das
hipótteses previsttas em referrido disposittivo legal, se
erá convocada uma Asssembleia Geral de
Acion
nistas da Companhia para ratificaçãão da Aquisição da LITERATUS. Cum
mpre‐nos salientar
que aas ações da Estácio tem dispersão e integram ín
ndice de liquidez (Índice IBrx‐50) e, caso
c
e
quando da realizzação da Asssembleia Geeral de Acion
nistas acima mencionad a o acionista que
não aaprovar a op
peração pod
derá se retirrar da Estáciio por meio de venda dde suas açõe
es em
bolsaa.
Rio de Janeirro, 07 de ago
osto de 2014
4.

Virgílio De loy Capobianco Gibbon
Diretor de R elações com
m Investidores
Estácioo Participaçõ
ões S.A.
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