VIX LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72
32.681.371/0001
NIRE: 32.300.029.612
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administração da VIX LOGÍSTICA S/A, reunido para tratar de
assuntos de interesse social, deliberou apresentar a Vossas Senhorias, para
apreciação em Assembléia Geral, proposta objetivando aprovar a destinação do
resultado no
o exercício encerrado
encerrado em 31 de dezembro de 2016,
201
no valor de
R$47.988.513,88 (quarenta
quarenta e sete milhões novecentos e noventa e oito mil
quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos).
centavos Conforme
onforme constante das
demonstrações financeiras,
financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito
Santo e Jornal Jornal A Tribuna,
Tribuna ambos
os nas edições do dia 10 de março de
2017,, propõem os Conselheiros a aprovação das seguintes destinações:
destinaç
a) R$2.399.425,67 (dois
dois milhões trezentos e noventa e nove mil quatrocentos e
vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos),
centavos), deduzidos e destinados à conta
de Reserva Legal;
b) R$8.942.348,59 (oito
oito milhões novecentos e quarenta e dois mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos),
centavos), utilizados na distribuição de
lucros;
c) R$ 4.734.377,73 (quatro
quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil trezentos e
setenta e sete reais e setenta e três centavos)
centavos sendo dividendos obrigatórios
legais propostos para distribuição no ano de 2017,
201 , referentes ao resultado do
ano de 2016;
d) R$31.961.116,06 (trinta
trinta e um milhões novecentos e sessenta e um mil cento
e dezesseis reais e seis centavos),
centavos), utilizados na constituição de reserva de
investimentos.
e) R$48.754,67 (quarenta
quarenta e oito mil reais setecentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta e sete centavos)
centavos) utilizados na realização da reserva de reavaliação.
Esta é a proposta que o Conselho de Administração tem a honra de submeter à
apreciação de Vossas Senhorias, a ser apreciada em Assembléia Geral,
Geral tendo
sido desconsiderados,, para efeitos de informes, valores abaixo de milhares de
reais. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe –
Secretário. Conselheiros: Luiz Wagner Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer
Chieppe, Renan Chieppe, Ríguel Chieppe e Emílio Humberto Carazzai Sobrinho.
Vitória – ES, 17 de março de 2017.
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