PROPOSTA DE DESTIINAÇÃO DO
O LUCRO LÍÍQUIDO DA
UTOPISTA R
REGIS BITTE
ENCOURT S.A.
S
AU
UTOPISTA REGIS
R
BITT
TENCOURT S.A. (“Regiss Bittencourt”” ou “Compaanhia”), companhia
A AU
abertaa, inscrita no CNPJ/MF
C
sob
b o nº 09.336.4431/0001-06, com sede no Município
M
de Registro, Esttado de
São P
Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau, divulga a proposta da adm
ministração ppara a destinaçção do
lucro líquido apurado no encerraamento do exeercício social de
d 31 de dezem
mbro de 20144.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
Lucroo Líquido

R$ 17.953.4415,72

Reservva Legal

R$

Dividendos proposttos

R$ 4.263.9936,23

Reservva de Lucros

R$ 12.791. 808,70

897.6670,79

Reserrva legal
Em 31 de dezembrro de 2014, fo
oi constituída rreserva legal de R$ 897.67
70,79 (oitocenntos e noventaa e sete
o lucro líquido do exercícioo, em conform
midade
mil, seiscentos e seetenta reais e setenta e novee centavos) do
4/76.
com o artigo 193 daa Lei nº 6.404
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$4.263.936,2
23 (quatro miilhões, duzenttos e sessentaa e três
mil, nnovecentos e trrinta e seis reaais e vinte e trrês centavos), uma vez que a Companhiaa está obrigadaa a não
realizar distribuiçãoo de dividend
dos em valor ssuperior ao peercentual indiccado no §2º do Artigo 202 da Lei
ura de Crédito
to celebrado entre
e
a
nº 6.4404/76, por foorça do Contrrato de Finannciamento meediante Abertu
Comppanhia e o Bannco Nacional de Desenvolvvimento Sociall, em 14 de deezembro de 20010.
nção de Lucroos
Reten
A prooposta da addministração é a retenção de parcela do lucro líqu
uido do exerrcício, no vaalor de
R$12..791.808,70 (doze
(
milhões, setecentos e noventa e um mil, oiitocentos e ooito reais e setenta
s
centavvos), em razãoo da obrigaçãão contratual aassumida pelaa Companhia junto
j
ao BND
DES, indicada acima
no item “distribuiçãão de dividend
dos”.
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.

