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Senhores Acionistas,
Esta proposta foi preparada pela administração da ALGAR TELECOM S/A (a “Administração” e a
“Companhia”, respectivamente), na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
6.404/76”), e da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM
480”), para informar e orientar os acionistas da Companhia acerca das deliberações a serem tomadas
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29
de Abril de 2019, às 09:00 horas (“AGOE”), na sede social da Companhia, localizada na Rua José
Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
1.

Assembleia Geral Ordinária

1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração, as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos
auditores independentes e conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018
Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, documento este já devidamente publicado, em 15 de março de 2019,
o qual inclui o parecer dos auditores externos, bem como o Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFP apresentado à Comissão de Valores Mobiliários e, ainda, as reuniões
do Conselho de Administração da Companhia, submetemos à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018.
Todos os documentos referenciados encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia,
podendo também ser consultados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br) e do site da Companhia (http://ri.algartelecom.com.br/).
1.2. Proposta de destinação dos resultados do exercício de 2018
Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, revelamos abaixo a proposta para a destinação dos resultados da
Companhia, a ser deliberada em sua Assembleia Geral Ordinária, nos termos da Lei 6.404/76.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, além dos dividendos mínimos obrigatórios no
montante de R$ 75.0591, correspondentes a 25% do lucro líquido, após a dedução da reserva legal,
previstos no Estatuto Social, a Companhia propôs dividendos adicionais de 10%, no valor de R$
30.023¹.

1

Milhões
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Os dividendos propostos pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
a serem deliberados na AGO, são demonstrados como segue:

1.3. Proposta de remuneração dos administradores
Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da
Administração da Companhia.
Desta forma, para o exercício de 2019, propomos o montante de até R$ 15.479.759,92 (quinze
milhões quatrocentos e setenta e nove mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois
centavos), para a remuneração dos Administradores da Companhia, incluindo honorários e eventuais
gratificações, não incluídos neste cálculo os valores referentes aos encargos sociais que forem
devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante
individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer
natureza, conforme artigo 152 da Lei 6.404/76.
O referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais Administradores e seu
alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no
mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da
Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.
Para subsidiar a decisão e voto dos respectivos acionistas, disponibilizamos a seguir, proposta para
a remuneração do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária, de acordo com as informações
exigidas no Formulário de Referência conforme ICVM 480:
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 – Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho
Total
Administração
Estatutária
Fiscal
2
Nº total de Membros
6
6
0
12
Nº de membros
6²
6
0
12
remunerados
Remuneração fixa
anual
Salário ou Pró-labore
6.200.000,00
4.295.592,00
0,00 10.495.592,00
Benefícios diretos e
0,00
376.447,00
0,00
376.447,00
indiretos
Participação em
0,00
0,00
0,00
0,00
comitês
Outros

0,00

Participação de
resultados
Participação em
reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
(incluindo opções)

Observação

Total da remuneração

0,00

2.073.000,00

INSS do empregador.
Fundo de garantia.
Décimo terceiro.
Salário. Férias e
gratificação de férias.

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração
variável
Bônus

2.073.000,00

0,00

1.218.720,00

0,00

1.218.720,00

0,00

1.316.000,00

0,00

1.316.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O número de
membros total de
cada órgão foi
calculado com a
média anual do
número de membros
de cada órgão,
apurado
mensalmente, com
duas casas decimais,
nos termos do OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2018

O número de
membros total de
cada órgão foi
calculado com a
média anual do
número de membros
de cada órgão,
apurado
mensalmente, com
duas casas decimais,
nos termos do OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2018

6.200.000,00

9.279.759,92

2

-

-

0,00

15.479.759,92

A proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração foi realizada considerando a composição do
Conselho de Administração para o exercício de 2019 com até 8 (oito) membros.
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1.4. Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal
Conforme Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia deliberar sobre a não instalação do Conselho
Fiscal para exercício social de 2019.
2.

Assembleia Geral Extraordinária

2.1. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício
social que se encerrará em 31 de dezembro de 2019
Em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações apresentamos a proposta de
Orçamento de Capital para o exercício social de 2019, conforme origem e aplicação de recursos
descritas abaixo.
Proposta de Orçamento de Capital para 2019

R$

Aplicação dos Recursos
Investimentos em Rede, Tecnologia e Sistemas de Informação, Produtos e
Serviços, Canais, Administrativo, Licenças e outros

780.000.000,00

Os investimentos descritos acima têm o objetivo de expansão da capacidade de rede para atender
à demanda da Companhia e garantir a qualidade na prestação dos seus serviços.
A retenção de parte do lucro disponível para distribuição é necessária para cumprimento do
orçamento de capital descrito acima.
3.

Instruções gerais:

Os Acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral comparecendo à sede da
Companhia e proferindo seu voto, ou nomear um procurador para representá-lo.
i.

Ao Acionista Presente:
O Acionista que desejar participar da Assembleia Geral, em caráter presencial, deverá se
apresentar antes do horário indicado no Edital de Convocação, portando documento de
identidade ou carteira de classe profissional, oficialmente reconhecida.

ii.

Ao Acionista Representado por Procurador:
Caso o Acionista deseje participar da Assembleia Geral e não possa comparecer à sede da
Companhia, poderá constituir procurador com poderes especiais para representá-lo, nos
termos da Lei nº 6.404/76, parágrafo 1º do Art. 126.
A Procuração e os documentos que comprovem a qualidade de acionista deverão ser
encaminhados para Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de
Uberlândia/MG, CEP 38400-668. Telefones: (34) 3256-2978.
Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas
brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração
deverão estar notarizados, consularizados, vertidos para o português e registradas as suas
traduções no Registro de Títulos e Documentos.
Página 6 de 7

REGISTRADA NA CATEGORIA “B”

A fim de auxiliar os acionistas, poderá ser utilizado o modelo de procuração disponível na
sede da Companhia. Os acionistas poderão utilizar as procurações de acordo com o disposto
na Lei 6.404/76 e no Código Civil Brasileiro.
Todos os documentos relativos à Ordem do Dia estarão à disposição na sede da Companhia.
Uberlândia, 29 de Março de 2019.

A ADMINISTRAÇÃO

Algar Telecom S/A
Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG
T. + 55 11 3512-7564 ou 55 34 3256-2978
ri@algartelecom.com.br | http://ri.algartelecom.com.br/
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