PRO
OPOSTA DE
E DESTINAÇ
ÇÃO DO LUC
CRO LÍQUID
DO DA AUTO
OPISTA LIT
TORAL SUL S.A.
A AU
UTOPISTA LITORAL
L
SU
UL S.A. (“Litooral Sul” ou “Companhia””), companhiaa aberta, inscrrita no
CNPJJ/MF sob o nºº 09.313.969/0
0001-97, com
m sede no Mun
nicípio de Joinville, Estadoo de Santa Caatarina,
na Avvenida Santoss Dumont, nº 935, Edifícioo Neogrid, 02
2º andar, divu
ulga a propostta da adminisstração
para a destinação do
d lucro líquiido apurado nno encerramen
nto do exercíccio social de 31 de dezem
mbro de
2013.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
L
Lucro Líquido

R$ 11.5466.686,64

Reservaa Legal

R$

Dividenndos propostoss

R$ 2.7422.338,08

Reservaa de Lucros

R$ 10.9699.352,31

5777.334,33

Reserrva legal
Em 31 de dezembrro de 2013, fo
oi constituída reserva legal de R$577.334,33 (quinhenntos e setentaa e sete
mil, ttrezentos e trinta e quatro reais e trintaa e três centaavos), equivaalente a 5% ddo lucro líquiido do
exercíício, em confoormidade com
m o artigo 193 da Lei nº 6.40
04/76.
Distriibuição de Diividendos
O estaatuto social da Companhia prevê que essta distribuirá, no mínimo, dividendo
d
obrrigatório de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustaado nos termo s do artigo 20
02 da Lei nº 6.404/76.
ue a companhhia distribua, por
p meio de diividendos, apeenas o valor mínimo
m
A prooposta apresenntada é para qu
estabeelecido no esttatuto social, no valor de R
R$2.742.338,0
08 (dois milhõ
ões, setecentoos e quarenta e dois
mil, trrezentos e trinnta e oito reaiss e oito centavvos), uma vezz que a Compaanhia está obrrigada a não realizar
r
distribbuição de divvidendos em valor superioor ao percentu
ual indicado no
n §2º do Arrtigo 202 da Lei nº
6.404/76, por forçça do Contratto de Financiiamento med
diante Aberturra de Créditoo celebrado entre
e
a
Comppanhia e o Bannco Nacional de Desenvolvvimento Sociall, em 12 de julho de 2011.
nção de Lucroos
Reten
A prooposta da addministração é a retenção de parcela do lucro líqu
uido do exerrcício, no vaalor de
R$10..969.352,31 (dez
(
milhões, novecentos e sessenta e nove
n
mil, trezzentos e cinquuenta e dois reais
r
e
trinta e um centavvos), em razão
o da obrigaçãão contratual assumida pella Companhiaa junto ao BN
NDES,
i
“distribu
uição de divideendos”.
indicaada acima no item
PROPOST
TA DE REMU
UNERAÇÃO
O GLOBAL ANUAL
A
DOS ADMINIST
TRADORES
ministração parra a remuneraçção global anu
ual dos admin
nistradores da Companhia é de até
A prooposta da adm
R$ 1.7700.000,00 (uum milhão e seetecentos mil reais), não inccluídos os enccargos sociais e previdenciáários.

