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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração e a Diretoria da OURINVEST SECURITIZADORA S.A (¨Companhia¨)
comunicam que, nesta data, foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal Diário de Notícias (SP) e disponibilizadas no Sistema de Informações Periódicas e
Eventuais (¨IPE¨) da Comissão de Valores Mobiliários – CVM as informações requeridas pelo Art.
133 da Lei 6404/76 e, em conformidade com Art. 21, inciso VI da Instrução CVM 480/09,
apresentam a presente Proposta da Administração sobre as matérias constantes na ordem do
dia da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2017, na sede da
Companhia.
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1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016

A Administração da Companhia propõe que seus Acionistas apreciem e, após atenta
consideração, aprove as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, bem como
aprove as contas dos administradores e tome conhecimento do parecer dos auditores
independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. As
Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos
auditores independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal
Diário de Notícias. Os referidos documentos juntamente com o formulário de demonstrações
financeiras padronizadas – DFP e os comentários dos administradores sobre a situação
financeira da Companhia serão disponibilizados para consulta no site da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da
Companhia (www.ourinvestsecuritizadora.com.br).
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2.

Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016

Considerando que a Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de
dezembro de 2016 o aumento do capital social da companhia mediante capitalização de crédito
de R$746.000,00, contabilizado em favor da Ourinvest Participações S.A.; e a redução do capital
social da Companhia no valor total de R$7.138.115,41 para a absorção dos prejuízos acumulados
conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2015, a Administração da Companhia propõe que a Companhia
distribua a totalidade do lucro apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016 a seus
acionistas, por meio de dividendos, respeitando a reserva legal de 5%, conforme demonstrado
abaixo:
31/12/2016
Resultado líquido do exercício
Reserva legal
Resultado base para distribuição de dividendos
Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)
Dividendos Adicionais
Dividendo pago por Ação

3.

R$668.488,14
R$33.424,41
R$635.063,73
R$158.765,93
R$476.297,80
R$0,768140178

Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2017

Para o exercício de 2017, a Administração propõe o montante global de até R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) para a remuneração dos administradores. Em cumprimento ao
disposto no artigo 11 do Estatuto Social, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a
distribuição da remuneração individualmente entre os membros do conselho de administração
e os diretores.
4.

Alterar o jornal de publicação na imprensa privada

A Administração propõe a alteração do jornal de publicação da Sociedade na imprensa privada
para o jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2017.

BRUCE THOMAS PHILIPS
Diretor Presidente

SERGIO CAMARGO PENTEADO
Diretor de Relações com Investidores
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