PROPO
OSTA DE DE
ESTINAÇÃO
O DO LUCRO
O LÍQUIDO DA
D VIANOR
RTE S.A.
A VIA
ANORTE S.A
A. (“Vianortee” ou “Compaanhia”), comp
panhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.366.097/0001-86, com sede no
n Município de Sertãozinh
ho, Estado de São Paulo, Roodovia Atílio Balbo,
posta da adm
ministração parra a destinação do lucro líquido apuraado no
km 327,5, s/nº, diivulga a prop
encerrramento do exxercício sociall de 31 de dezzembro de 201
15.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
L
Lucro Líquido

R$ 69.9933.543,84

Reservaa Legal

R$

Dividenndos Obrigatórios

R$ 16.6233.466,66

Dividdendos Interm
mediários Pagoos em 2014

3.4999.677,19

R$ 29.4577.531,19

Juros soobre capital prróprio a serem
m pagos

R$

Dividenndos Adicionaais Propostos

R$ 30.5566.768,60

6.4799.566,86

Reserrva legal
Em 31 de dezembro de 2015, foii constituída rreserva legal de
d R$ 3.499.677,19 (três mi
milhões, quatro
ocentos
e novventa e nove mil,
m seiscentoss e setenta e ssete reais e dezenove centaavos), equivallente a 5% do
o lucro
líquiddo do exercícioo, em conform
midade com ass disposições legais
l
e estatu
utárias.
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.
A prooposta apresenntada é para que
q a compannhia distribuaa, por meio dee dividendos e juro sobre capital
própriio, além do vaalor já distribu
uído em 2015 , o valor de R$
R 37.036.335,46 (trinta e ssete milhões, trinta
t
e
seis m
mil, trezentos e trinta e cinco
o reais e quareenta e seis cen
ntavos).
PROPOST
TA DE REMU
UNERAÇÃO
O GLOBAL ANUAL
A
DOS ADMINIST
TRADORES
A prooposta da adm
ministração parra a remuneraçção global anu
ual dos admin
nistradores da Companhia é de até
R$1.0000.000,00 (um
m milhão de reais),
r
não inccluídos os encaargos sociais e previdenciárrios.

