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Informação Privilegiada 
 

Assembleia Geral Anual de Accionistas 
 
Lisboa, 5 de Maio de 2011 
 

Realizou-se na tarde de hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas da Novabase – 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante “Novabase”), tendo sido 

aprovadas as seguintes deliberações no âmbito dos diversos pontos da ordem de 

trabalhos: 

 

� Aprovação do Relatório de gestão e das Contas relativas ao exercício de 2010. 

� Aplicação de resultados e distribuição de reservas da seguinte forma: 

- Transferência do montante de 139.930,17 Euros para a rubrica da 

reserva legal; 

- Pagamento aos accionistas do montante de 2.658.673,29 Euros do 

resultado líquido do exercício, acrescido de 1.423.507,93 Euros 

constantes das rubricas de reservas livres e resultados acumulados, 

num total de 4.082.181,22 Euros, correspondente a 0,13 Euros por 

acção relativamente ao número total de acções emitidas. 

� Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido 

aprovado, em votação separada, um voto de confiança ao Conselho de 

Administração, extensível a cada um dos respectivos membros, por um lado, e 

um voto de confiança à Comissão de Auditoria, extensível a cada um dos 

respectivos membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas, por outro lado. 

� Alteração dos números 2, 3, 4 e 7 do artigo 9.º e dos artigos 12.º e 13.º dos 

Estatutos da Novabase, no sentido de adaptá-los às disposições do Decreto-Lei 

n.º 49/2010, de 19 de Maio. 

� Aprovação da aquisição e alienação de acções próprias. 

� Aprovação do relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de 

remuneração relativa ao exercício de 2010 e da declaração sobre a política de 

remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da 

Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas 

aplicáveis. 

� Apreciação e aprovação do modelo de governo da Novabase. 
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A proposta de deliberação de redução do capital social constante do ponto três da ordem 

de trabalhos foi rejeitada por maioria dos votos emitidos. 

 

Em resultado da rejeição da proposta de deliberação de redução do capital social, ficou 

prejudicada a proposta de deliberação de aumento do capital social constante do ponto 

quatro da ordem de trabalhos. 

 

Os pontos três e quatro da ordem de trabalho haviam sido aditados a esta na sequência 

do solicitado pelos accionistas Partbleu, SGPS, S.A. e Fernando Fonseca Santos. 

 


