A DE DESTIINAÇÃO DO
O LUCRO LÍQ
QUIDO DA CONCESSIO
C
ONÁRIA DE
PROPOSTA
ROD
DOVIAS DO
O INTERIOR
R PAULISTA S.A.
A C
CONCESSION
NÁRIA DE RODOVIAS
S DO INTE
ERIOR PAU
ULISTA S.A
A. (“Interviass” ou
“Com
mpanhia”), com
mpanhia aberrta, inscrita nno CNPJ/MF sob o nº 03.207.703/000 1-83, com seede no
Municcípio de Araras, Estado de São Paulo, nna Via Anhanguera, Km 16
68, Pista Sul, Jardim Sobraadinho,
divulgga a propostaa da administtração para a destinação do
d lucro líquido apurado nno encerramen
nto do
exercíício social de 31 de dezemb
bro de 2015.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
Lucro Líquido

R$ 1255.131.129,07

Dividendos Obrigatórios

R$

3 1.282.782,27

R$

1.748.851,12

Dividendos Intermediário
os Pagos em 2 015

R$

833.599.382,96

Juros sobre capital a serem
m pagos

R$

88.542.832,53

Dividendos Adicionais Prropostos

R$

3 1.240.062,46

Juros sobbre capital pró
óprio pagos em
m 2015

Reserrva legal
Não ffoi constituídaa reserva legal, em razão doo valor da reseerva legal ter atingido
a
o limi
mite máximo prrevisto
no arttigo 193 da Leei nº 6.404/76.
Distriibuição de Diividendos
O estaatuto social da
d Sociedade prevê
p
que estta 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 apresen
ntada é
para qque a companhhia distribua, por meio de ddividendos, allém do valor já distribuído eem 2015, o vaalor de
R$ 399.782.894,99 (trinta e novee milhões, settecentos e oiteenta e dois mil,
m oitocentoss e noventa e quatro
reais e noventa e noove centavos).
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.

