CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 10.324.624/0001-18
NIRE nº 33.3.0028810-4
Código CVM 22144
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA A SEREM REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

Senhor Acionista,
A administração da Concessão Metroviária Do Rio De Janeiro S.A. (“Companhia”
ou “MetrôRio”) vem propor à sua acionista as deliberações a seguir, relacionadas às
matérias constantes da Ordem do Dia das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária a serem realizadas em 29 de abril de 2019, às 09:30h, na sede da
Companhia à Avenida Presidente Vargas n.º 2000, Centro, na Cidade do Rio de
Janeiro, RJ:

(i)

Em Assembleia Geral Ordinária:

a)
Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A
Administração da Companhia propõe que sejam aprovadas, integralmente e sem
reservas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do parecer dos
auditores independentes. As Demonstrações Financeiras foram publicadas nos jornais
Valor Econômico/RJ e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme a
legislação aplicável, e serão disponibilizadas na sede da Companhia, no seu website
(www.metrorio.com.br/Empresa/RelacoesComInvestidores) e no website da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
b)
Deliberação sobre a destinação do resultado apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Administração da Companhia propõe
que a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018, no montante de R$ 11.060.220,76, dos quais deve ser compensado o
montante de R$ 307.705,04 de prejuízos acumulados, conforme artigo 189 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.) e o restante destinado da seguinte forma: (i) o montante de
R$ 2.553.722,18 a título de dividendos obrigatórios (ii) o montante de R$

1

7.661.167,75 para declaração de dividendos adicionais a distribuir; e (iii) o montante
de R$ 537.625,79 para constituição de reserva legal.
(ii)

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a)
Fixação da remuneração global anual dos Administradores da
Companhia. A Administração da Companhia propõe a aprovação da remuneração
global anual dos administradores, Conselho de Administração e Diretoria, no montante
de até R$ 8.828.940,36 (oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e
quarenta reais e trinta e seis centavos).

Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas se encontram à
disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.
A Administração
Charles de Sirovy
Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
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