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Renúncia de Membro do Conselho de 
Administração 
 
Lisboa, 27 de abril de 2022 

 

Nos termos e para os efeitos da alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM 

n.º 5/2008 (conforme sucessivamente alterado), a Novabase – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. (“Novabase”) informa que, na presente data, por carta 

remetida ao Presidente do Conselho de Administração da Novabase, foi apresentada 

renúncia por José Sancho García ao respetivo cargo de Vogal do Conselho de 

Administração da Novabase.  

 

O administrador José Sancho Garcia foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho de 

Administração no contexto da apreciação da proposta do Ponto 4 da Ordem de Trabalhos 

apresentada pela acionista HNB - S.G.P.S., S.A. (“HNB”) na Assembleia Geral Anual de 

Acionistas realizada no dia 25 de maio de 2021, e na sequência do voto contra da acionista 

IBI - Information Business Integration, A.G. (“IBI”), detentora de mais de 10% do capital 

social da Sociedade, que resultou, nos termos e para os efeitos dos números 6, 7 e 8 do 

artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais, na substituição do último membro da 

lista de candidatos ao Conselho de Administração constante da proposta apresentada pela 

acionista HNB – Francisco Morais Antunes – por José Sancho García, membro nesse 

contexto proposto pela acionista IBI, cuja eleição foi devidamente aprovada nos termos 

das disposições legais acima referidas. 

 

A renúncia apresentada produzirá efeitos nos termos da lei, isto é, no final do mês de maio, 

salvo se entretanto for designado ou eleito o substituto.  

 

A Novabase informa ainda que, na sequência da apresentação da renúncia referida, foi 

notificada pela sua acionista IBI da intenção de apresentar proposta à Assembleia Geral 

Anual da Novabase de 2022 para eleição de um novo membro do Conselho de 

Administração da Sociedade para o remanescente triénio 2021-2023. 

 


