BR TOWERS SPE1 S.A.
CNPJ/MF n. 14.206.371/0001-39 - NIRE 35.300.445.350
Companhia aberta – Categoria B CVM 23205
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A
SER REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

Senhores acionistas:
A Administração da BR Towers SPE1 S.A. (“Companhia”) vem apresentar aos
senhores acionistas as propostas acerca das matérias que serão submetidas à
deliberação de V.Sas na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a se realizar em 27 de
abril de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, com publicação de editais de
convocação dispensada, conforme parágrafo 4º do art. 133 da Lei 6.404/76:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, bem como o relatório dos auditores independentes
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
A Administração da Companhia propõe que sejam aprovadas, sem quaisquer
ressalvas, as demonstrações financeiras, bem como o relatório dos auditores
independentes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, publicados
em 27 de março de 2018 no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O
Dia.
A Administração da Companhia informa que, por ser a Companhia empresa registrada
na CVM como categoria B, nos termos do Ofício 001/2014, não tem a obrigatoriedade
de apresentar os comentários na forma do art. 9º, III, da Instrução CVM 481/09.
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31
de dezembro de 2017.
A Administração da Companhia informa que apurou lucro no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017, no montante de R$30.463.717,07 (trinta milhões,
quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e sete centavos), e
propõe que seja dada ao lucro apurado a seguinte destinação, nos termos do art. 31
do Estatuto Social da Companhia:
I. Compensação de prejuízos acumulados, no montante de R$13.274.397,34 (treze
milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e
quatro centavos);
II. Alocação de R$1.523.185,85 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, cento e
oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para constituição da conta de
reserva legal;
III. Distribuição aos acionistas, sob forma de Juros Sobre Capital Próprio, no montante
de R$14.113.631,69 (quatorze milhões, cento e treze mil, seiscentos e trinta e um
reais e sessenta e nove centavos), imputados aos dividendos mínimos obrigatórios;
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IV. Distribuição aos acionistas, à título de dividendos complementares, no total de
R$1.552.502,19 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dois
reais e dezenove centavos).
(iii) Fixação do limite da remuneração global anual dos administradores.
A Administração da Companhia propõe que a remuneração global anual dos
administradores, para o exercício social de 2018, seja fixada em R$1.100.000,00 (um
milhão e cem mil reais).
A Administração da Companhia informa também que, por ser a Companhia empresa
registrada na CVM como categoria B, optou por não divulgar as informações
constantes da seção 13 do Formulário de Referência, apenas informando que, nos
termos da seção 13.2 do referido Formulário, foi efetivamente realizado, em 2017, o
pagamento de R$ 143.375,70 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco
reais e setenta centavos), dentro do limite aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 2017, que foi de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
(iv) Ratificação do valor pago aos acionistas em maio de 2017, a título de Juros
Sobre Capital Próprio referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
Administração da Companhia informa que foi distribuído e pago aos acionistas, à título
de Juros Sobre Capital Próprio, o valor de R$ 14.610.375,62 (quatorze milhões,
seiscentos e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
correspondente a R$ 0,0559 por ação, conforme apuração constante do balanço
patrimonial da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2016.
Administração da Companhia informa ainda que, nos termos do art. 20, inciso “n” do
Estatuto Social, o referido pagamento foi submetido à deliberação do Conselho de
Administração da Companhia, tendo sido sendo aprovado por unanimidade e sem
restrições na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de
2017.
A Administração ressalva que todos os documentos que embasam a presente
proposta encontram-se disponíveis na sede social da Companhia, em seu site
(www.americantower.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).
Tomando por base as informações apresentadas, recomendamos que os senhores
acionistas aprovem, sem ressalvas, as matérias a serem deliberadas na AGO da
Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018.

São Paulo, 27 de março de 2018

A Administração

BR Towers SPE1 SA.
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