


































































































1 HEFESTOSTC

HEFESTO - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A.

A conipany incorporated in accordance with Portuguese law under the form of a sociedade anónima,
with head oífice in Amoreiras Square, aL Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, no. 17, 7.° A, in the

parish of Santa Isabel, in Lisbon, with the share capital of E 250,000.00, registered with the Lisbon
Comniercial Registry Office under the sole registration and taxpayer number 507450531

STATEMENT IN RESPEa OF THE REMuNERATI0N P0UCY OF THE MEMBERS OF THE B0ARD

OF DIRECTORS AND OF TRE S0LE AUDITOR

Tbe Board of Directors of Hefesto — Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.

(“Hefesto” or “Company”) hereby presenis Lhe statement in respect of lhe rnernhers of (i)

the Board of Directors and (ii) Lhe Sole Auditor of Lhe Company to assess at the

Sharebolders’ General Meeting and in compliance with what is provided for in number 1

of arhcie 2 of Law no. 28/ 2009, in accordance with Lhe following terms:

1. Remuneration of Lhe members of Lhe Board of Directors

1. The rnembers of Lhe Board of Directors John Silva Calvão and Amany Attia

Scaramucci are not remunerated for Lhe exercise of their dues as directors of the

Company. The Director Christopher Steven Milier, who resign from bis dubes on

October 17, 2012, was not remunerated for Lhe exercise of his dudes eitber.

2. The director Jobn Arthur Pool benefits from a remuneration corresponding to £ 225

per hour, Lhe Company undertakh-g payment of ali Lhe expenses incurred by him in

Lhe performance of his role as director of Lhe Company; however, during 2012, Lhe

Company has nol borne any amount related with this director remuneration.

3. Tbere is no floatirig cornponent on Lhe remuneralion Lo be granted lo any of Lhe

directors.
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4. There are no stock options plans or option entitlements granted Lo Lhe mernbers of

II. Remuneration of the Sole Auditor

1. The terms and conditions of the rernuneration of Lhe Sole Auditor, Emst & Young

Audit & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., agreed for

Lhe financial year 2012 and earned during Lhe sarne year were € 20.000.

2. There are no stock options plans or option entitlements granted Lo Lhe Sole Auditor.

Lisbon, 17” April, 2013

Lhe board of directors and of Lhe auditors.

The Boar

a—
Directors

/
Silva Calvão Arnany A John Arthur Pool
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HEFESTOSTC

HEFESTO - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A.

Sociedade anónima constituída ao abrigo das leis Portuguesas, com sede em Amoreiras Square, na
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, a.° 17, 7.° A, na freguesia de Santa Isabel, em Lisboa, com o

capital social de € 250,000.00, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o n.°
de pessoa colectiva e fiscal 507450531

DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃ0S DE

ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO

O Conselho de Administração da Hefesto — Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.

(“Hefesto” ou “Sociedade”) apresenta a declaração sobre a política de remuneração dos

membros (i) do Conselho de Administração e (ii) do Fiscal Único da Sociedade para

apreciar em sede de Assembleia Geral em cumprimento do disposto no n.° 1 do art. 2.° da

Lei n.° 28/2009, de acordo com o seguinte teor:

1. Remuneração dos membros do Conselho de Administração

1. Os membros do Conselho de Administração John Silva Calvão e Amany Atba

Scaramucci não são remunerados no exercício das suas funções. O administrador

Christopher Steven Miller, que renunciou ao cargo em 17/10/2012, também não

auferia qualquer remuneração pelo exercício das funções de administrador.

2. O administrador John Arthur Pool aufere uma remuneração de £ 225 por hora,

assumindo a Sociedade o pagamento ao mesmo de todas as despesas por ele

incorridas no exercício do seu papel como administrador da Sociedade; contudo,

durante o ano de 2012, a Sociedade não despendeu qualquer ‘a1or com a

remuneração deste administrador.

3. Não existe qualquer componente de remuneração variável a atribuir a qualquer um

dos administradores.
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4. Não existem quaisquer planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de

acções por parte dos membros dos órgãos de administração.

II. Remuneração Fiscal Único

1. Os termos e condições da remuneração do Fiscal Único, Ernst & Young AudiL &

Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., acordados em relação

ao exercício económico de 2012 e auferidos durante o mesmo ano, foram de € 20.000.

2. Não existem quaisquer planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de

acções por parte dos membros dos órgãos de fiscalização.

Lisboa, 17 de Abril de 2013

Pelo Conselho de Administração

ohn Silva Calvão Amany Affi caramucci John Arthur Pool
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ACTAS Folha [161

ATA NÚMERO VINTE E SETE

No dia 26 de abril de dois mil e treze, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu na sua sede

social sita na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, número dezassete, 7° - A, freguesia de Santa

Isabel, em Lisboa, Portugal, nos termos do artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades

Comerciais, a Assembleia Geral Anual da sociedade Hefesto STC, S.A., com o capital social de

duzentos e cinquenta mil euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,

sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 507 450 532 (“Sociedade”).

A reunião foi presidida pelo Dr. Pedro Cassiano Santos, na qualidade de Presidente da Mesa da

Assembleia Geral, e secretariada pelo Dr. Tiago Correia Moreira, na qualidade de Secretário da

Mesa da Assembleia Geral.

O Dr. Pedro Cassiano Santos, após confirmar que o acionista único da Sociedade — LB UK RE

l-loldings Limited (in Administration) — se encontrava devidamente representado, detendo a

totalidade do capital social e dos direitos de voto na Sociedade (de acordo com a carta de

representação e a lista de presenças em anexo), confirmou a vontade do acionista em que a

Assembleia Geral se constituísse nos termos previstos no artigo 54.° do Código das Sociedades

Comerciais e deliberasse sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos

Ponto Um: Deliberar sobre a aprovação do relatório de gestão, das contas de exercício e dos

demais documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2012;

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados de 2012;

Ponto Trës: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade

durante o ano de 2012.

Declarada aberta a sessão e entrando na apreciação dos assuntos constantes da ordem de

trabalhos, o Senhor Presidente leu o texto do ponto um, referindo o facto de o Relatório de

Gestão e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano transato terem

estado à disposição do acionista. Foi, de seguida, dispensada, pelo representante do acionista

único, a leitura dos documentos a apreciar.

Não tendo sido solicitada a palavra por nenhum dos presentes, o Senhor Presidente da Mesa

referiu ter na sua posse o Relatório de Gestão, as Contas do exercício de dois mil e doze, bem

como a Certificação Legal de Contas, o Parecer do Fiscal Único e a declaração sobre a política

de remuneração dos membros dos respetivos órgãos de administração e de fiscalização,

a
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a
II

documentos que colocou de imediato à votação e que foram aprovados na íntegra e sem reservas

pelo acionista único.

Entrando no ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa leu a proposta de

aplicação dos resultados do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e doze,

referida no Relatório de gestão do Conselho de Administração. Nos termos da proposta de

aplicação de resultados de 2012, o Conselho de Administração considera que os resultados

obtidos se encontram em conformidade com a actividade da Sociedade e que se enquadram com

o previsto para o exercício de 2012, propondo que os resultados líquidos obtidos, no valor de

€ 2.052. tenham a seguinte aplicação:

Reservas legais: € 103 (5% do Resultado Líquido);

Resultados Transitados: € 1.949 (95% do Resultado Líquido).

Posta à votação, foi a referida proposta aprovada pelo acionista único

Entrando no ponto três da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente mencionou o facto de a lei

exigir, no seguimento da deliberação sobre as contas da Sociedade, que se proceda à apreciação

geral da Administração e Fiscalização da mesma.

Foi, de seguida, aprovado pelo acionista único, nos termos e para os efeitos do artigo 455.° do

Código das Sociedades Comerciais, um voto de louvor e confiança na Administração e

Fiscalização da Sociedade pelo seu desempenho durante o exercício de dois mil e doze.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão pelas quinze horas

e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada

pelo Dr. Pedro Cassiano Santos e pelo Dr. Tiago Correia Moreira, na qualidade, respetivamente.

de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e de Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

Tiftgpdi’reia M reira

(Secretário)

Santos

(Presidente)



Hefesto STC, S.A.

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.° 17. 7-A.

Parish of Santa Isabel, County of Lisboa

ATTENDANCE LIST

GENERAL MEETING NO. 27 HELD ON 26 APRIL 2013

1
Num b er,

Class and Aggregate
Identification ofthe Name and domicilie ofthe

Nominal Nominal Signature
Representative

Value ofthe ValueShareholder

1 Shares

LB UK RE Holdings
Antúnio Assis. witb

250,000Limited - (n
professional domicilie at

ordinary sharesAdministration) — with
PricewaterhouseCoopers,

j with the € 250,000.00regislered oflice at Levei
Palácio Sottomayor, Rua

nominal value23,25 Canada Square,
Sousa Martins, 1-2°, 1069-

of€1.00 eachLondon.EI45LQ,
316 Lisbon

England
‘l

)CtO(flflULLjw27tutftG4_
T agLjCo%eia MorjeiraPedro Cassiano Shntos

(Presidente) (Secretãrio)


