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Informação Privilegiada 
 

Assembleia Geral Anual de Accionistas 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2013 

 

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 

propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos: 

1. Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as 

Contas relativos ao exercício de 2012. 

2. Aplicação do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, no 

valor positivo de € 7.433.472,27 (sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e 

setenta e dois euros e vinte e sete cêntimos) da seguinte forma: 

- Reforço da reserva legal no montante de € 97.833,65 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta 

e três euros e sessenta e cinco cêntimos), que corresponde à parte do resultado líquido do 

exercício que, cumprindo os requisitos legais, permite que a reserva legal passe a 

representar 20% do capital social; 

- Pagamento aos accionistas, a título de dividendos, do montante de € 3.140.139,40 (três 

milhões, cento e quarenta mil, cento e trinta e nove euros e quarenta cêntimos), 

correspondendo a € 0,10 (dez cêntimos de euro) por acção relativamente ao número total 

de acções emitidas; 

- Transferência do montante remanescente, no valor de € 4.195.499,22 (quatro milhões, 

cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e dois cêntimos), 

para resultados transitados. 

3. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto 

de confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria, extensível a todos os 

respectivos membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas. 

4. Aprovação da aquisição e alienação de acções próprias. 

5. Aprovação do relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa 

ao exercício de 2012 e da declaração da mesma Comissão 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. 


