PROPOST
TA DE DEST
TINAÇÃO DO
O LUCRO LÍÍQUIDO DA
A
AUTOPISTA R
REGIS BITT
TENCOURT S.A.
UTOPISTA RE
EGIS BITTEN
NCOURT S.A
A. (“Regis Biittencourt” ouu “Companhiaa”), companhia aberta,
A AU
inscritta no CNPJ/M
MF sob o nº 09.336.431/00011-06, com sedee no Municípiio de Registro, Estado de Sãão Paulo,
na SP
P 139, nº 226,, São Nicolauu, divulga a pproposta da addministração para a destinnação do lucroo líquido
apuraddo no encerram
mento do exerrcício social dee 31 de dezem
mbro de 2012.
Na tabbela a seguir, aapresentamos a recomendaçção da destinaçção dos lucross:
Lucrro Líquido

R$ 47.759..408,46

Reseerva Legal

R$

Diviidendos propostos

R$ 11.342..859,51

Reseerva de Lucross

R$ 34.028..578,53

2.387..970,42

Reserrva legal
Em 31 de dezembrro de 2011, ffoi constituídaa reserva legaal de R$2.3877.970,42 (doiss milhões, treezentos e
oitentaa e sete mil, noovecentos e seetenta reais e quarenta
q
e doiis centavos), eequivalente a 55% do lucro líquido do
exercíício, em confoormidade com o artigo 193 da
d Lei nº 6.4044/76.
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 proposta apresenntada é para qque a companhhia distribua, por meio de dividendos, appenas o valorr mínimo
estabeelecido no estaatuto social, nno valor de R$$11.342.859,51 (onze milhõões, trezentos e quarenta e dois mil,
oitoceentos e cinquennta e nove reaais e cinquentaa e um centavoo), uma vez quue a Companhhia está obrigaada a não
realizaar distribuiçãoo de dividendoos em valor suuperior ao perrcentual indicaado no §2º doo Artigo 202 dda Lei nº
6.404//76, por força do Contrato dde Financiamennto mediante A
Abertura de C
Crédito celebraado entre a Coompanhia
e o Baanco Nacional de Desenvolvvimento Sociaal, em 14 de deezembro de 20010.
nção de Lucroos
Reten
A prooposta da addministração é a retençãoo de parcela do lucro líquido do exxercício, no valor
v
de
R$34.028.578,53 (trrinta e quatro milhões, vintee e oito mil, quinhentos
q
e setenta e oito rreais e cinquennta e três
ES, indicada aacima no
centavvos), em razãoo da obrigaçãoo contratual asssumida pela Companhia juunto ao BNDE
item ““distribuição dde dividendos””.
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
q
e noventa mill reais), não incluídos oss encargos ssociais e
R$1.590.000,00 (uum milhão, quinhentos
previddenciários.

