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NIRE nº 35.300.044.461 
 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Senhores Acionistas: 
 
 

A Administração da LUPO S.A. deliberou submeter à apreciação dos Srs. Acionistas, reunidos 

em Assembleia Geral, a presente proposta visando: 

(a) a aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 

(b) a destinação do lucro líquido apurado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, 

nos termos previstos no Anexo A da presente, no montante de R$ 297.274.268,43 (duzentos 

e noventa e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e três centavos) ajustado em R$ 1.149.531,00 (um milhão, cento e quarenta e nove 

mil, quinhentos e trinta e um reais), pela realização do custo atribuído, resultando no 

valor de R$ 298.423.799,43 (duzentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte e três 

mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), sendo: 

(1) o valor bruto de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para o pagamento 

de juros, a título de remuneração sobre capital próprio, aos acionistas da companhia; 

(2) R$ 14.921.189,97 (quatorze milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta e 

nove reais e noventa e sete centavos) para a Constituição de Reserva Legal, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido contábil; 

(3) R$ 85.527.586,45 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e 

oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para constituição de Reserva de 

Incentivos Fiscais; 

(4) R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) de dividendo intermediário já 

distribuído em 2021, para pagamento aos acionistas de dividendos intermediários, 

dividendos esses já distribuídos no ano de 2021, cuja distribuição foi aprovada através 

de deliberação deste Conselho de Administração tomada em Reunião realizada em 

22 de novembro de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob o n.º 584.731/21-8, em sessão de 8 de dezembro de 2021. 

(5) R$ 28.243.755,75 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) para pagamento aos acionistas a 
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título de dividendos. 

(6) R$ 66.731.267,26 (sessenta e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, duzentos e 

sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) para constituição de Reserva para 

Investimentos. 

(c) a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2022; 

(d) Recomendamos a ratificação da destinação aos acionistas dos créditos de juros, a título de 

remuneração do capital próprio, imputados como dividendos;  

(e) Recomendamos a aprovação da distribuição de dividendos; 

(f) Recomendamos a fixação do número de membros do conselho de administração; 

(g) Propomos a reeleição dos membros do Conselho de Administração para mandatos 

unificados de 02 (dois) anos;  

(h) Propomos que a remuneração global dos administradores, para o período compreendido 

entre maio de 2022 e abril de 2023, seja de até R$ 7.000.000,00, incluídos neste valor os 

benefícios incorridos ou suportados pela companhia, diretos ou indiretos, mas não os 

encargos sociais de ônus do empregador. Conforme entendimento do Colegiado no Processo 

-

global dos administradores deve estar líquida dos encargos sociais de ônus do empregador, 

que não estão abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o 

art. 152 da Lei nº 6.404/76.  

 

É esta a Proposta que a Admisnitração tem a submeter à apreciação dos Acionistas,  

reunidos em Assembleia Geral. 

 

Araraquara-SP, 21 de março de 2022. 
 

 


