
 

 

Informação Privilegiada  

 

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 29 de Maio de 2018 

A Reditus SGPS, SA informa que na Assembleia Geral anual realizada na presente data foram 

aprovados, por unanimidade: 

 

1.  Os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o 

Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2017; 

2. O Relatório sobre o Governo da Sociedade; 

3. A proposta de aplicação de resultados do seguinte teor:  

No exercício de 2017 apurou-se um resultado líquido consolidado negativo de 1.595.931€ (um 

milhão quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e trinta e um euros); 
 

Em termos individuais, a Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. registou no 

exercício de 2017 um resultado líquido negativo de 7.479.941,25€ (sete milhões quatrocentos 

e setenta e nove mil novecentos e quarenta e um euros e vinte e cinco centimos), propondo o 

Conselho de Administração a seguinte aplicação do mesmo:  

• O montante de 7.479.941,25€ transferido para Resultados Transitados. 

4. Um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pela forma como 

desempenharam as respetivas funções no exercício relativo ao ano de 2017; 

5. A eleição intercalar dos seguintes membros do Conselho Fiscal para o triénio em curso 

(2017/2019):  

a) Dr. Nuno Manuel Tavares Belo de Eça Braamcamp – Vogal; 

b) Dr. Diogo Maria D’ Orey Manoel;  

6. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros 

do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade; 

7. Proposta do Conselho de Administração sobre as condições de aquisição e a alienação de 

ações próprias; 

8. Proposta do Conselho de Administração sobre as condições de aquisição e a alienação de 

obrigações próprias. 

 

Mais informa a Reditus SGPS, SA que, resultando da aplicação do resultado liquido das contas 

individuais do exercício de 2017 que metade do capital se encontra perdido, a Administração 

requereu desde logo ao Senhor Presidente da Mesa que convoque uma nova Assembleia Geral 



 

para apresentar as medidas que sejam consideradas convenientes para repor os capitais 

próprios nos  termos exigidos por  lei, tendo o Senhor Presidente da Mesa informado os 

acionistas presentes que convocará uma nova Assembleia Geral para esse efeito, para se realizar 

no prazo de 60 dias.    

 

Alfragide, 29 de maio de 2018 

 

O Conselho de Administração 


