PRO
OPOSTA DE
E DESTINAÇ
ÇÃO DO LUC
CRO LÍQUID
DO DA AUTOPISTA FLU
UMINENSE S.A.
A AU
UTOPISTA FLUMINENSE
F
E S.A. (“Flum
minense” ou “Companhia””), companhiaa aberta, inscrrita no
CNPJJ/MF sob o nº
n 09.324.949/0001-11, com
m sede no Município
M
de São Gonçalo,, Estado do Rio
R de
Janeirro, na Avenidda São Gonçallo, nº 100, unnidade 101, Boa Vista, divu
ulga a propossta da adminisstração
para a destinação do
d lucro líquiido apurado nno encerramen
nto do exercíccio social de 31 de dezem
mbro de
2014.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
Lucrro Líquido

R$ 11.220.6115,05

Reseerva Legal

R$

Diviidendos propo
ostos

R$ 2.664.8996,08

Reseerva de Lucro
os

R$ 7.994.6888,22

561.0330,75

Reserrva legal
Em 31 de dezembrro de 2014, foi constituída rreserva legal de R$ 561.030,75 (quinhenntos e sessentaa e um
mil, ttrinta reais e setenta e ciinco centavoss), equivalentte a 5% do lucro líquidoo do exercíciio, em
confoormidade com o artigo 193 da
d Lei nº 6.4004/76.
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
n valor de R$$ 2.664.896,0
08 (dois milhõ
ões, seiscentoss e sessenta e quatro
mil, ooitocentos e noventa
n
e seiss reais e oito centavos), um
ma vez que a Companhia eestá obrigadaa a não
realizar distribuiçãoo de dividend
dos em valor ssuperior ao peercentual indiccado no §2º do Artigo 202 da Lei
nº 6.4404/76, por foorça do Contrrato de Finannciamento meediante Abertu
ura de Crédito
to celebrado entre
e
a
Comppanhia e o Bannco Nacional de Desenvolvvimento Sociall, em 06 de deezembro de 20011.
nção de Lucroos
Reten
A prooposta da addministração é a retenção de parcela do lucro líqu
uido do exerrcício, no vaalor de
R$7.9994.688,22 (seete milhões, novecentos
n
e nnoventa e quatro mil, seisceentos e oitentaa e oito reais e vinte
e doiss centavos), em
m razão da ob
brigação contrratual assumid
da pela Comp
panhia junto aao BNDES, in
ndicada
acimaa no item “disttribuição de dividendos”.
d
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$1.0000.000,00 (um
m milhão de reais),
r
não inccluídos os encaargos sociais e previdenciárrios.

