
 

 

NOS, SGPS, S.A. 

(Sociedade Aberta) 

Sede Social: Rua Actor António Silva, 9  Campo Grande, Freguesia do Lumiar 

1600-404 Lisboa 

Número de Identificação de Pessoa Coletiva n.º 504 453 513 

Capital Social: Euro 5.151.613,80 Euros 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS 

 

 

Lisboa, 10 de maio de 2018  Decorreu esta tarde a Assembleia Geral Anual da NOS, SGPS, 

 

 

 

As propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos foram aprovadas como se segue:  

 

 

 Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, 

relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidadas, 

relativos ao exercício de 2017; 

 

 Aprovação da aplicação e distribuição do resultado líquido de 2017, nos seguintes 

termos:  

 

o Pagamento de um montante global de 0,30 Euros por ação (relativamente 

ao número total de ações emitidas), resultante do pagamento aos 

acionistas do resultado líquido no montante de 96.556.031,78 Euros, 

acrescido de 7.420.945,07 Euros de Resultados Transitados e de 

50.571.437,15 Euros de Reservas Livres, perfazendo o total de 

154.548.414,00 Euros;  

 

o Pagamento aos Administradores, nos termos do n.º 3 do artigo 14.º dos 

Estatutos, do montante de 1.130.546,00 Euros, de acordo com o critério 

estabelecido pelo Conselho de Administração. 

 

 

 Aprovação de um voto de louvor e confiança a todos e a cada um dos membros do 

Conselho de Administração e da sua Comissão Executiva, do Conselho Fiscal, e do 

Revisor Oficial de Contas da Sociedade; 

 

 Aprovação da declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a 

política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e de 

fiscalização;  

 



 

 

 Aprovação da aquisição e alienação de ações próprias; 

 

 Aprovação da aquisição e alienação de obrigações próprias; 

 

 Aprovação da ratificação da cooptação de Luís Moutinho do Nascimento como 

vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018). 

 

 

 

Esta informação está também disponível no website de Apoio ao Investidor da Sociedade 

em www.nos.pt/ir   

 

 

Lisboa, 10 de maio de 2018 

 

 

Contactos:  

Maria João Carrapato  

Diretora de Investor Relations  

E-mail: ir@nos.pt   

Tel.: +351 21 782 4725  

Fax: +351 21 782 4735 

http://www.nos.pt/ir
mailto:ir@nos.pt

