PR
ROPOSTA D
DE DESTINA
AÇÃO DO LU
UCRO LÍQUIIDO DA AUT
TOPISTA FLUMINENSE S.A.
A AU
UTOPISTA F
FLUMINENSE
E S.A. (“Fluuminense” ou “Companhiaa”), companhiia aberta, insscrita no
CNPJ//MF sob o nº 09.324.949/0001-11, com ssede no Muniicípio de São Gonçalo, Estaado do Rio dee Janeiro,
na Avvenida São G
Gonçalo, nº 1000, unidade 1101, Boa Vista, divulga a proposta da administraçãoo para a
destinação do lucro líquido apuraado no encerram
mbro de 2012.
mento do exerrcício social dde 31 de dezem
Na tabbela a seguir, aapresentamos a recomendaçção da destinaçção dos lucross:
Luucro Líquido

R
R$ 21.496.6225,17

Reeserva Legal

R
R$

1.074.8331,26

Divvidendos proppostos

R
R$

5.105.4448,48

Reeserva de Lucrros

R
R$ 15.316.3445,43

Reserrva legal
Em 311 de dezembroo de 2012, fooi constituída rreserva legal de R$1.074.831,26 (um miilhão, setenta e quatro
mil, oiitocentos e trinnta e um reaiss e vinte e seiss centavos), eqquivalente a 5% do lucro líqquido do exerccício, em
conforrmidade com o artigo 193 dda 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, noo valor de R$5.105.448,48 (cinco milhõees, cento e cinnco mil, quatroocentos e
quarennta e oito reaais e quarenta e oito centavvos), uma vezz que a Comppanhia está obbrigada a nãoo realizar
distribbuição de dividdendos em valor superior aoo percentual inndicado no §22º do Artigo 202 da Lei nº 66.404/76,
por foorça do Contrrato de Financciamento meddiante Aberturra de Créditoo celebrado enntre a Compaanhia e o
Bancoo Nacional de Desenvolvimeento Social, em
m 06 de dezem
mbro de 2011.
nção de Lucroos
Reten
A prooposta da addministração é a retençãoo de parcela do lucro líquido do exxercício, no valor
v
de
R$15.316.345,43 (qquinze milhõees, trezentos e dezesseis mill, trezentos e quarenta e cinnco reais e quuarenta e
NDES, indicadda acima
três ceentavos), em rrazão da obriggação contratuual assumida ppela Companhia junto ao BN
no item
m “distribuiçãão de dividenddos”.
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.

