P
PROPOSTA DE DESTIN
NAÇÃO DO L
LUCRO LÍQ
QUIDO DA CENTROVIA
AS SISTEMAS
ROD
DOVIÁRIOS
S S.A.
A CEN
NTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIO
R
OS S.A. (“Cen
ntrovias” ou “Companhia”)
“
), companhia aberta,
inscritta no CNPJ/M
MF sob o nº 02.555.926/00
0
001-79, com sede
s
no Município de Itirappina, Estado de
d São
Pauloo, Rodovia Waashington Luiss (SP 310), Km
m 216,8, Pistaa Sul, divulga a proposta daa administraçãão para
a desttinação do lucro líquido apu
urado no encerrramento do exercício
e
sociaal de 31 de deezembro de 20
015.
Na tabbela a seguir, apresentamoss a recomendaação da destinaação dos lucro
os:
Lucro Líquuido

R$ 966.849.829,93

Reserva Leegal

R$

Dividendoss Obrigatórioss

R$ 233.963.457,48

Juros soobre capital prróprio pagos eem 2015

R$

996.000,00

11.212.590,30

Dividendoss Intermediário
os Pagos em 22015

R$ 511.221.047,51

Juros sobree capital próprrio a serem paggos

R$

Dividendoss Adicionais Propostos
P

R$ 388.351.391,71

55.068.800,40

Reserrva legal
Em 31 de dezembro de 2015, foi constituída rreserva legal de
d R$ 996.000
0,00 (novecenntos e noventaa e seis
% do lucro líqquido do exerrcício, em razzão do valor dda reserva legal ter
mil reeais), equivaleente a 1,03%
atingiido o limite máximo
m
previstto no artigo 1993 da Lei nº 6.404/76.
6
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.
ua, por meio de dividendoss, além do valor já
A prooposta apresenntada é para que a compaanhia distribu
distribbuído em 20115, o valor dee R$ 43.420. 192,11 (quareenta e três milhões, quatroocentos e vintte mil,
cento e noventa e dois
d reais e onze 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.

