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Springer S.A.
CNPJ nº 92.929.520/0001-00
NIRE nº 35.300.121.953
Registro CVM 10.960
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Proposta da Administração a ser submetida à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a se
realizar em 30 de abril de 2010.
Senhores Acionistas,
A administração da Springer S.A. vem apresentar aos seus acionistas as propostas sobre as
matérias constantes da ordem do dia da assembléia geral ordinária que se realizará em 30 de
abril de 2010, às 11:00 hs, em sua sede social localizada na Rua Howard Archibald Acheson
Júnior, 55 – bloco A – 1º andar, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
I - Assembléia Geral Ordinária:
a) Exame, discussão e votação das contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2009, compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes;
b) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício;
Face ao resultado líquido do exercício (prejuízo de R$ 4.085.051,90), propõe não distribuir
dividendos e absorver este prejuízo com o saldo de Lucros Acumulados no montante de R$
1.420.000,46, saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R$ 1.000.030,05 e
parte da Reserva de Lucros a Realizar no montante de R$ 1.665.021,39.
c) Fixação da remuneração dos administradores da sociedade.
Informações indicadas no item 10 do formulário de Referência “Comentários dos diretores”
10. – Comentários dos Diretores
Os comentários e as opiniões expressas são de autoria dos diretores da companhia.
10.1 – Comentários dos diretores sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais.
A companhia é suficientemente capitalizada e não utiliza fontes externas de financiamento.
A companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para desenvolver
suas atividades.
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b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: (i)
hipóteses de resgates; (ii) formula de cálculo do valor de resgate.
A companhia afirma não existir qualquer intenção para realização de resgate de ações.
Clique aqui para ver anexo.
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