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     INFORMAÇÃO 
 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 29 DE MAIO DE 2017 
 
 

A SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta vem informar que, na 
Assembleia Geral Anual da Sociedade hoje realizada, com a participação de 80,08% do Capital 
Social, foi deliberado pelos Senhores Accionistas: 
 
 

1. Aprovar o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras Separadas do exercício 
de 2016, incluindo a apreciação sobre o Relatório do Governo da Sociedade, tal como 
apresentados;  

 
2. Aprovar o Relatório Consolidado de Gestão e as Demonstrações Financeiras 

Consolidadas do exercício de 2016, tal como apresentados; 
 
3. Aprovar a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do 

exercício de 2016, nos seguintes termos: 
“O Resultado Líquido do exercício de 2016 foi de Eur 3.219.895, propondo-se que seja 
aplicado como segue: 

• Para reforço da Reserva Legal: Eur 160.995, correspondente a 5% do 
Resultado Líquido do exercício; 

• Para Resultados Transitados: Eur 3.058.900. 
Com a aprovação desta proposta, a Reserva Legal passará a ser Eur 15.077.124, valor 
ainda inferior ao mínimo legalmente estabelecido de 20% do Capital Social. 
O Conselho de Administração propõe que não sejam distribuídos dividendos aos 
Accionistas, uma vez que os resultados consolidados do exercício foram negativos.” 
 

 



4. Aprovar um voto de confiança e louvor à actividade desempenhada pelos órgãos de 
administração e fiscalização durante o exercício de 2016; 
 

5. Aprovar a declaração sobre a política de remunerações de órgãos sociais elaborada 
pela Comissão de Vencimentos, nos termos submetidos; 
 

6. Aprovar a proposta do Conselho de Administração relativa à aquisição e alienação de 
acções próprias, nos termos submetidos.  

  
 
A acta da Assembleia Geral Anual será disponibilizada no sítio institucional da Sociedade 
www.sag.pt, no prazo de cinco dias após a realização da Assembleia Geral. 
  
 
Alfragide, 29 de Maio de 2017  
 
José Maria Cabral Vozone 
Representante para as Relações com o Mercado    

http://www.sag.pt/

