BRASMOTOR S.A.
Proposta de Destinação do Lucro Liquido do Exercício de 2010
Informações do ANEXO 9-1-II, Instrução 481 CVM

1. Informar o lucro líquido do exercício.
_ O lucro líquido do exercício foi de R$ 267.087.401,13
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio, já declarados
Data
declaração

Tipos de ações

Valor
absoluto em Reais

26/10/2010 Dividendos

Ordinárias

47.330.882,02

0,0480

17/11/2010

26/10/2010

Preferenciais

99.178.678,79

0,0528

17/11/2010

Valor
por ação
0,0413
0,0454

Data
pagamento
17/11/2010
17/11/2010

Remuneração

Valor
por ação

Data
pagamento

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuídos.
_ O percentual do lucro líquido do exercício distribuído é de 54,85%

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos
com base em lucro de exercícios anteriores.
Data
declaração Remuneração Tipos de ações
26/10/2010 Dividendos
Ordinária
26/10/2010 Dividendos
Preferenciais

Valor
absoluto em Reais
40.694.697,93
85.278.636,69

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio, já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e
classe.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação
dos acionistas que terão direito ao seu recebimento.
A proposta da Administração é não distribuir dividendos adicionais aos já declarados, em 26.10.2010, conforme
acima exposto.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados
em balanços semestrais ou em períodos menores:
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio, já declarados.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos.

Data
declaração
Remuneração Tipos de ações
26/10/2010 Dividendos
Ordinária
26/10/2010 Dividendos
Preferenciais

Valor
absoluto em Reais
47.330.882,02
99.178.678,79

Valor
por ação
0,0480
0,0528

Data
pagamento
17/11/2010
17/11/2010

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios
anteriores
b. Dividendos e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios
anteriores.

Ano

Valor por
ação
do Lucro
Líquido

Valor por ação dos
dividendos
Ordinárias

Preferenciais

Valor por ação dos JSCP
Ordinárias

Preferenciais

2010 0,09324

0,04800

0,05280

2009 0,05727

0,00790

0,00860

0,00960

0,01060

2008 0,11360

0,09710

0,10680

0,00770

0,00850

2007 0,07940

0,02050

0,02250

Remuneração Total
Distribuída
Ordinárias

Preferenciais

0,04800 0,05280
0,01750 0,01920
0,10480

0,11530

0,02050

0,02250

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal:
a. Identificar o montante destinado à reserva legal:
_ O valor destinado para reserva legal é R$ 13.354.370,06

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal:
De acordo com artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a reserva legal é constituída de 5% (cinco por cento)
do Lucro Líquido Ajustado, até que atinja seu limite legal.
O Lucro Líquido Ajustado é o resultado do Lucro Liquido do exercício deduzidos os eventuais prejuízos acumulados,
bem como, as necessárias provisões, inclusive a provisão para imposto de renda e as participações estatutárias
dos Administradores.

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimo:
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos.
_ Não aplicável
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos.
_ Não aplicável
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
_ Não aplicável
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais
_ Não aplicável
e. Identificar o dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
_ Não aplicável

10. Em relação ao dividendo obrigatório:
a. Descrever a forma de cálculo previsto no estatuto:
_ Aos titulares de ações são atribuídos, em cada exercício, dividendos ou juros sobre capital próprio não
inferiores a 25% do lucro líquido ajustado. As ações preferenciais tem direito a dividendos ou juros
sobre capital próprio, no mínimo 10% (dez por cento), maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente.
_ O dividendo obrigatório está sendo pago integralmente.
c. Informar o montante eventualmente retido.
_ Não aplicável

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido a situação financeira da companhia:
a. Informar o montante da retenção.
_ Não há montante de dividendo retido.
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos
relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos.
_ Não aplicável
c. Justificar a retenção dos dividendos.
_ Não aplicável

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:
a. Identificar o montante destinado à
reserva.
_ Não aplicável
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
_ Não aplicável
c. Explicar porque a perda foi considerada provável.
_ Não aplicável
d. Justificar a constituição da reserva.
_ Não aplicável

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:
a. Informar o montante destinado à reserva de lucro a realizar.
_ Não aplicável
b. Informar a natureza dos lucros não realizados que deram origem à reserva.
_ Não aplicável

14. Havendo destinação de resultado para reserva estatutárias:
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva.
O artigo 28, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia preve que: "o remanescente do lucro líquido
do exercício poderá ser alocado à Reserva de Investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o
desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, realizar investimentos em ativo
permanente e assegurar a manutenção do capital circulante. Poderá ser destinado a esta Reserva de Investimentos
montante que não ultrapasse 70% (setenta por cento) do lucro líquido do exercício, até atingir o limite máximo
do capital social da Companhia."
b. Identificar o montante destinado à
reserva.
_ R$ 107.223.470,26
c. Descrever como o montante foi calculado.
Do Lucro líquido do exercício Ajustado foi deduzido 5% para a reserva Legal, e 54,85% para
dividendos. O remanescente é destinado à Reserva Estatutária.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital:
a. Identificar o montante de retenção.
_ Não aplicável

b. Fornecer cópia do orçamento de capital
_ Não aplicável

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais:
a. Informar o montante destinado à reserva.
_ Não aplicável
b. Explicar a natureza da destinação.
_ Não aplicável

