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INFORMAÇÃO 

 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 27.04.2018 

 

 

Vem a GNB – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A., informar que na Assembleia Geral 

de Acionistas realizada em 27 de abril de 2018, foi deliberado o seguinte:  

 

 Ponto Um: Foi ratificada a renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração 

apresentada pelo Dr. Manuel da Costa Braz com efeitos a 31 de janeiro de 2018 e a 

Cooptação (sujeita a aprovação da ASF) do Dr. Jorge Lopes da Silva realizada pelo 

Conselho de Administração em 22 de março de 2018.  

 
 Ponto Dois: Foi aprovado o Relatório de Gestão e do Balanço e Demonstração de 

Resultados individuais e consolidadas relativas ao exercício de 2017. 

 
 Ponto Três: Foi aprovado que o resultado do exercício de 2017, no montante de 

5.469.571 Euros, transite para a conta de Resultados Transitados.  

 

 Ponto Quatro: Foi aprovado um voto de louvor aos órgãos de Administração e 

Fiscalização da Sociedade referente ao exercício de 2017.  

 
 Ponto Cinco: Relativamente este ponto da ordem de trabalhos, foi referido que, 

estando em curso o processo de venda das ações do atual acionista, entendeu o 

mesmo não apresentar nenhuma proposta sobre este ponto, ficando a respetiva 

alteração a aguardar a assembleia a realizar oportunamente para esse efeito. Por esse 

motivo são retirados da ordem do dia os pontos: 5, 6 e 8. 

 
 Ponto Seis: Retirado. 

 



 

 

 Ponto Sete: Foi decidido que a aprovação da Política de Remunerações dos membros 

dos órgãos sociais apenas se verifique após a aprovação da política remuneração dos 

órgãos sociais do acionista Novo Banco S.A., por forma, a que esta esteja alinhada 

com os princípios e condições definidos para a empresa-mãe. Foi solicitado ainda que 

o Conselho de Administração da GNB – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

convoque oportunamente uma assembleia geral para deliberar sobre a Política de 

Remunerações dos membros dos órgãos sociais. 

 
 Ponto Oito: Retirado. 

 
 Ponto Nove: Foi aprovada a nomeação da E&Y como Revisor Oficial de Contas para o 

exercício de 2018. 

 
 Ponto Dez: Nenhum outro assunto foi apresentado para discussão e aprovação. 

 
 

Lisboa, 27 de abril de 2018 

 


