CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50
NIRE Nº. 35300154363
COMPANHIA ABERTA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018, ÀS 16:00 HRS.

Senhores Acionistas,
A Administração da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A.
(“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 28 de março de 2018, às
16h00, 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:


Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2017
(“Dividendos Intermediários de 2017”), “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária
que analisará as contas do exercício de 2017.

A Administração da Companhia propõe que seja apreciada a distribuição de dividendos
intermediários no valor de R$47.889.434,72 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e
nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo: R$22.804.492,72
(vinte e dois milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e
dois centavos), correspondentes a R$3,26331080217 por lote de mil ações ordinárias; e
R$25.084.942,00 (vinte e cinco milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais),
correspondentes a R$3,58964188238 por lote de mil ações preferenciais, à conta de parte do
saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017.
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Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e
deverão ser pagos em 29 de março de 2018.
Encontram-se detalhados nesta Proposta todas as informações necessárias para a realização da
AGE, assim como todas as informações referidas na presente Proposta encontram-se à
disposição
dos
acionistas
na
sede
da
Companhia,
no
seu
website
(http://www.viaoeste.com.br/ri) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Administração
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