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Informação sobre Assembleia Geral Anual de Acionistas 

de 29 de maio de 2015 

 

Nos termos e para efeitos do artigo 249.º, n.º 2, alínea g) do Código dos Valores 

Mobiliários, a PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, S.A. informa que, em 

Assembleia Geral ordinária da sociedade, hoje realizada, foi deliberado pelo acionista 

único: 

 

1. Aprovar o Relatório do Conselho de Administração, que inclui o Relatório Financeiro e 

demais documentos de prestação de contas consolidadas e separadas referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2014, atentas as ênfases na Certificação Legal 

às contas consolidadas e recomendar que, face ao impacto da valorização das ações 

da Galp no encerramento das contas de 2014, seja reportado ao acionista, até final de 

julho, o efeito da cotação das mesmas nas contas reportadas ao final do primeiro 

semestre de 2015; 

2. Aprovar o Relatório do Governo Societário da Parpública, SGPS,S.A. relativo ao ano 

de 2014, dando instruções à empresa no sentido de sanar, no prazo de 10 dias úteis, 

as situações identificadas no relatório de Análise 72/2015, de 18 de maio, da Unidade 

Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM); 

3. Votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Conselho de Administração para 

que o resultado líquido, no montante de 461.877.977,96 euros negativos, seja 

transferido para resultados transitados;  

4. No âmbito da apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, propor e 

aprovar um voto de confiança no Conselho de Administração e em cada um dos seus 

membros, bem como no Revisor Oficial de Contas; 

5. Aprovar a “Declaração do Conselho de Administração sobre Política de Remuneração 

dos membros dos órgãos sociais da PARPÚBLICA – Participações Públicas, 

SGPS,S.A.”, em cumprimento do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de 

junho. 

 

Lisboa, 29 de maio de 2015 
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