ARTERIS S.A.
CNPJ/MF n° 02.919.555/0001-67
NIRE 35.300.322.746
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Prezados Acionistas,
Este documento tem por objetivo apresentar a V.Sas. as matérias acerca das deliberações a serem tomadas
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Arteris S.A. (“Arteris” ou “Companhia”) a se realizar
no dia 27 de abril de 2018 às 11:00 horas. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
(“Assembleia”) será realizada na Av. Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, em São
Paulo, Estado de São Paulo.
A seguir a Companhia apresenta a proposta da Administração para a Assembleia, de acordo com as matérias
objeto de deliberação, elencadas a seguir.
Deliberação em Assembleia Geral Ordinária
i.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

ii.

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018;

iii.

Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberação em Assembleia Geral Extraordinária
i.

Fixar a remuneração global dos administradores;

Os documentos indicados na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, encontram-se anexos à
presente proposta.
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PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
A Arteris divulga a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no encerramento
do exercício social de 31 de dezembro de 2017.
Na tabela a seguir, apresentamos a recomendação da destinação dos lucros:
Lucro Líquido do Exercício

R$ 237.384.903,92

Reserva Legal

R$ 11.869.245,20

Dividendos Obrigatórios

R$ 56.378.914,71

Reserva de Lucros

R$ 169.136.744,01

Reserva legal
Em 31 de dezembro de 2017, foi constituída reserva legal de R$ 11.869.245,20 (onze milhões, oitocentos
e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) equivalente a 5% do lucro líquido
do exercício, destinado à reserva legal.
Distribuição de Dividendos
O estatuto social da Companhia prevê que esta distribuirá, no mínimo, dividendo obrigatório de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. A proposta apresentada é
para que a companhia distribua o mínimo legal e estatutário, no valor de $ 56.378.914,71 (cinquenta e seis
milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos), e o restante,
no valor de R$ 169.136.744,01 (cento e sessenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e um centavo) seja destinado à reserva de lucros para fazer frente ao Orçamento de
Capital, conforme apresentado abaixo.
Orçamento de Capital
Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 25, § 1° inciso IV da Instrução CVM
480, a Companhia apresenta Orçamento de Capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2017, no valor de R$ 2.517.091.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dezessete milhões e
noventa e um mil reais).
Aplicações
Investimento consolidado planejado para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018
nos projetos atualmente detidos pela Companhia R$ 2.517.091.000,00
Origens/ Fontes de Financiamentos
Recursos Próprios e/ou de Terceiros: R$ 2.517.091.000,00
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PROPOSTA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Segue relação dos candidatos aos cargos de membros do Conselho Fiscal, indicados pelos Controladores.
Data de

Data de

Data de

Outros
Prazo do

Profissão

CPF

Cargo

Eleição

Posse

prevista

prevista

14.05.18

14.05.18

Nascimento

mandato

Luiz Fernando
Economista

347.559.777-20

Parente

Não
1 ano

Efetivo

07/01/1982

Administradora

233.454.718-25

Não
14.05.18

14.05.18

1 ano

Efetivo

Luiz Gustavo
Economista

037.662.427-25

Rodrigues Pereira

05/01/1957

14.05.18

1 ano

Não
14.05.18

14.05.18

1 ano

Suplente

Administrador
13/05/1982
de Empresas

Não
14.05.18

14.05.18

1 ano

Suplente

20/06/1981

Advogado

220.391.938-80

SIM
Aplicável

Conselheiro
Fernando Ziziotti

SIM
Aplicável

Conselheiro
224.970.798-70

SIM
Aplicável

Conselheiro
595.293.267-34

Economista

Rodrigo Gabrielli

Não
14.05.18

Efetivo

Advogado e
Isacson Casiuch

SIM
Aplicável

Conselheiro
29/06/1976

SIM
Aplicável

Conselheiro
Evelyn Joerg

Controlador
Companhia

Conselheiro
01/04/1954

Indicado pelo
cargos na

Não
14.05.18

Suplente

14.05.18

1 ano

SIM
Aplicável

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES
A proposta da administração para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria para o exercício social de 2018 em até R$18.650.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e
cinquenta mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários, e para a remuneração dos membros
do Conselho Fiscal, nos termos previstos no §3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, correspondente a 10%
(dez por cento) da remuneração média de Diretor da Companhia.
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