PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DA CENTROVIAS SISTEMAS
RODOVIÁRIOS S.A.

A CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A. (“Centrovias” ou “Companhia”), companhia
aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.555.926/0001-79, com sede no Município de Itirapina, Estado de
São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul, divulga a proposta da administração
para a destinação do lucro líquido apurado no encerramento do exercício social de 31 de dezembro de
2010.
Na tabela a seguir, apresentamos a recomendação da destinação dos lucros, aprovada em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2011.
Lucro Líquido

R$ 56.965.317,92

Reserva Legal

(R$

860.000,00)

R$ 56.105.317,62
Dividendos Obrigatórios
Juros sobre capital próprio pagos em 2010
Dividendos a distribuir
Ajustes

1

R$ 14.026.329,48
(R$ 2.973.563,81)
R$ 11.052.765,67
R$ 13.449.147,97

Dividendo Adicional Proposto

R$ 28.629.840,47

Dividendos a distribuir + Dividendo Adicional Proposto

R$ 39.682.606,14

Distribuição de Dividendos:
O estatuto social da Companhia prevê que esta distribuirá, no mínimo, dividendo obrigatório de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
A proposta apresentada é para que a companhia distribua, por meio de dividendos, o valor de
R$39.682.606,14 (trinta e nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e seis reais e quatorze
centavos).

Reserva legal
Em 31 de dezembro de 2010, foi constituída reserva legal de R$860.000,00 (oitocentos e sessenta mil
reais), equivalente a 1,51% do lucro líquido do exercício, em razão do valor da reserva legal ter atingido o
limite máximo previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES

A proposta da administração para a remuneração global anual dos administradores da Companhia é de até
R$700.000,00 (setecentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários, devendo a
remuneração individualizada dos administradores ser deliberada pelo Conselho de Administração da
Companhia, após a aprovação do valor pela Assembleia Geral dos Acionistas.

1

Efeitos da aplicação de novas práticas contábeis.

