PROPOSTA
A DE DESTIN
NAÇÃO DO LUCRO LÍQ
QUIDO DA C
CENTROVIA
AS SISTEMA
AS
RO
ODOVIÁRIOS
S S.A.
OS S.A. (“Ceentrovias” ouu “Companhiaa”), companhia aberta,
A CE
ENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRI
R
inscritta no CNPJ/M
MF sob o nº 02.555.926/00011-79, com sedee no Municípiio de Itirapinaa, Estado de Sãão Paulo,
Rodovvia Washingtoon Luis (SP 310), Km 2116,8, Pista Suul, divulga a proposta da administraçãoo para a
destinação do lucro líquido apuraado no encerram
mento do exerrcício social dde 31 de dezem
mbro de 2012.
Na tabbela a seguir, aapresentamos a recomendaçção da destinaçção dos lucross:
Lucro Líqquido

R$ 744.810.831,39

Reserva L
Legal

R$

Dividendoos Obrigatórioos

R$ 188.520.704,85

Juros sobre capital ppróprio pagos em 2012

728.012,00

R$ 55.833.332,51

m 2012
Dividendoos Intermediárrios Pagos em

R$ 300.235.623,42

Dividendoos Adicionais Propostos

R$ 388.013.863,47

Reserrva legal
Em 311 de dezembroo de 2012, foii constituída rreserva legal dde R$728.012,00 (setecentoos e vinte e oiito mil e
doze rreais), equivaleente a 1,00% do lucro líquiddo do exercíciio, em razão do
d valor da resserva legal terr atingido
o limitte máximo preevisto no artiggo 193 da Lei nº
n 6.404/76.
Distriibuição de Divvidendos
O estaatuto social daa Companhia pprevê que estaa distribuirá, noo mínimo, divvidendo obrigaatório de 25% do lucro
líquidoo do exercícioo, ajustado noss termos do arttigo 202 da Leei nº 6.404/76..
A prooposta apresenntada é para que a comppanhia distribuua, por meio de dividenddos, além do valor já
distribbuído em 20122, o valor de R$38.013.863,
R
,47 (trinta e oiito milhões, trreze mil, oitoccentos e sessennta e três
reais e quarenta e seete centavos).
PROPOS
STA DE REM
MUNERAÇÃO
O GLOBAL ANUAL
A
DOS
S ADMINIST
TRADORES
ministração parra a remuneraação global annual dos admiinistradores daa Companhia é de até
A proposta da adm
R$1.590.000,00 (uum milhão, quinhentos
q
e noventa mill reais), não incluídos oss encargos ssociais e
previddenciários.

