
          

 

 

 
 
 

SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 42 000 000 euros Capital Próprio: (42 442.000) euros 
Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  
Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 
 

COMUNICADO 
    
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores 

Mobiliários, o Conselho de Administração informa que a Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2010 

tomou as seguintes deliberações: 

 

 
1. Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais. A 

proposta apresentada pela Comissão de Accionistas, no ponto 1 da ordem do dia, obteve 144181 
Votos a favor, 14 contra e 24653 abstenções. 
 
 

2.  Ratificação da política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais praticada no exercício 
findo em 30 de Junho de 2010, bem como até à presente data. A proposta apresentada pela 
Comissão de Accionistas, obteve 168156 Votos a favor, 43 contra e 677 abstenções. 

 
 

3. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2010. A 
proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 3 da ordem do dia, obteve 
144194 Votos a favor, 14 contra e 24681 abstenções. 

 
4. Aprovação da proposta de aplicação de resultados, apresentada pela Conselho de Administração 

da Sociedade, no ponto 4 da ordem do dia.  A proposta obteve 168845 Votos a favor, 8 contra e 
36 abstenções. 

 
 

5. Aprovação de um voto de confiança à Administração  da Sociedade, ao Conselho Fiscal, e a cada 
um dos seus membros, e à Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas. A proposta 
apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 5 da ordem do dia, obteve 144225 Votos a 
favor, 13 contra e 24651 abstenções. 

 
6. Aprovação de deliberação autónoma proposta pelo Sporting Clube de Portugal, para que o 

Conselho de Administração da Sociedade passe a ser composto por 4 membros. A proposta 
apresentada no ponto 6 da ordem do dia, obteve 168848 Votos a favor, 6 contra e 35 abstenções. 

 
 



          

 

 

7. Aprovação da proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 7 da ordem do dia, 
para a eleição da lista de membros dos órgãos sociais para o mandato 2010/2014, a qual obteve 
144197 Votos a favor, 11 contra e 246681 abstenções. 
 

8. Aprovação da proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 8 da ordem do dia, 
para a eleição da comissão de accionistas prevista no art. 19º dos Estatutos, a qual obteve 
144197 Votos a favor, 40 contra e 24652 abstenções. 
 

9. Aprovação da proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, no ponto 9 da ordem do dia, 
para alteração da designação social da Sociedade, a qual obteve 168858 Votos a favor, 2 contra 
e 29 abstenções. 
 

 

 

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2010 

 

José Filipe Nobre Guedes 

 
 


