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Assembleia Geral 
Anual 
 

Mozelos, Portugal, 13 de abril de 2018 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., 

S.A. informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 13 de abril de 

2018, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 

Pontos 1 e 2. Aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação 

de contas relativos ao exercício de 2017, em base individual e 

consolidada. 

 

Ponto 3. Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do 

exercício de 2017. 

 

Ponto 4. Aprovado, por unanimidade, o relatório de informação não 

financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de 2017. 

 

Ponto 5. Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de 

resultado do líquido positivo de € 54.490.619,19 (cinquenta e quatro 

milhões, quatrocentos e noventa, seiscentos e dezanove euros e 

dezanove cêntimos) apurado segundo as contas sociais. 1) para Reserva 

Legal: 2.724.531,00 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, 

quinhentos e trinta e um euros), 2) para dividendos: € 24.605.000,00 

(vinte e quatro milhões, seiscentos e cinco mil euros), que 

correspondente a € 0,185 (dezoito cêntimos e meio) por ação, 3) para 

Reservas Livres: € 27.161.088,19 (vinte e sete milhões, cento e sessenta 

e um mil, oitenta e oito euros e dezanove cêntimos). 

 

Ponto 6. Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de 

Administração, ao Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e a cada 

um dos seus membros.  

 

Ponto 7. Aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição de ações 

próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.  

 

Ponto 8. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de 

ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

 

Ponto 9. Aprovada, por maioria, a declaração da Comissão de 

Remunerações e do Conselho de Administração sobre a política de 

remunerações, respetivamente, dos membros dos órgãos sociais e dos 

demais dirigentes. 
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