CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92
NIRE Nº. 35300143191
COMPANHIA ABERTA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Senhores Acionistas,

A Administração da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“Companhia”), encaminha
a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia a ser realizada em 21 de dezembro de 2018, às 14h00, na sede na Companhia
(“AGE”).
Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta a seguinte recomendação em
referência à matéria incluída na ordem do dia da mencionada AGE:
1.

Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio.

A Administração da Companhia propõe que seja apreciado o destaque de juros sobre o capital
próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2017 (deduzido ou acrescido, pro
rata die de eventuais movimentações ocorridas até 20 de dezembro de 2018, exceto quanto ao
resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$ 28.005.359,73 (vinte e oito milhões, cinco
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), correspondentes a
R$0,21749001504 por ação, sendo que o valor líquido será apurado mediante a dedução do
imposto de renda na fonte de acordo com a alíquota pertinente, nos termos da legislação vigente.
Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da
presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2018, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício
social e serão pagos até 31 de dezembro de 2019, conforme vier a ser aprovado oportunamente.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todas as informações necessárias para a realização da
AGE, assim como todas as informações e documentos referidos na presente Proposta encontramse à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no seu website
(http://www.novadutra.com.br/ri) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Administração

