CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
CNPJ/ME n° 10.531.501/0001-58
NIRE nº 35.3.0036387-6
Cia. Aberta – Categoria B – CVM 22268
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE
2021
Senhor acionista:
A Administração da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
(“Cart”
ou
“Companhia”) vem apresentar ao senhor acionista a proposta acerca das
matérias submetidas à deliberação de V.Sa. na Assembleia Geral Ordinária, a
se realizar em 30 de abril de 2021, às 11:30, na sede da Companhia (“AGO”),
com a publicação de editais de convocação dispensada, conforme parágrafo 4º
do art. 133 da Lei 6.404/76.
1.

Aprovação do relatório da Administração, das contas da
Administração e das Demonstrações Financeiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020. Nos termos dos documentos apresentados
e que se encontram arquivados na sede da Companhia, a
Administração propõe que sejam aprovadas o Relatório da
Administração, as contas da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020.

2.

Aprovação da destinação do resultado apurado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 da
Companhia e a consequente não distribuição de
dividendos. A Administração da Companhia propõe que seja
aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$
203.093.362,74 (duzentos e três milhões, noventa e três mil,
trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
para compensação com a rubrica de prejuízos acumulados,
conforme artigo 189 da Lei 6.404/76.

3.

Aprovação da fixação da verba global de remuneração dos
Administradores da Companhia. A Administração da
Companhia propõe que seja aprovada a fixação da verba global
de remuneração da Administração da Companhia, para o exercício

social de 2021, em até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
Tomando por base as informações apresentadas, recomendamos que o senhor
acionista aprove, sem ressalvas, as matérias a serem deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2021.
Bauru, 15 de abril de 2021.
A Administração

Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.

