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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS 

Lisboa, 23 de abril de 2014 – Decorreu esta tarde a Assembleia Geral Ordinária da ZON 

Optimus, SGPS, S.A. (“ZON Optimus” ou “Sociedade”). 

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

-  Aprovação do relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório 

de governo da Sociedade, relativos ao exercício de 2013; 

-  Aprovação da aplicação e distribuição do resultado líquido de 2013, nos seguintes termos: 

-  Pagamento de um montante global de 0,12 Euros por ação (relativamente ao 

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

resultado líquido no montante de 21.976.095 Euros, acrescido de 39.843.273 Euros 

de reservas livres, perfazendo o total de 61.819.368 Euros; 

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

do montante de 895.000 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 do Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas, no 

âmbito da apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; 

-  Eleição do Revisor Oficial de Contas para completar o mandato correspondente ao triénio 

de 2013/2015, nos seguintes termos: 

-  Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS, SROC, S.A., inscrita na OROC 

sob o número 178 e inscrita na CMVM sob o número 9011, representada por 

Ricardo Filipe de Frias Pinheiro (ROC n.º 739); 

-  Suplente: Paulo Jorge Luís da Silva (ROC n.º 1334); 

-  Aprovação da declaração submetida pela Comissão de Vencimentos sobre a política de 

remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade; 

-  Aprovação da aquisição e alienação de ações próprias; 

-  Aprovação da política de retribuição variável da Sociedade e do respetivo regulamento; e 



 

 

-  Aprovação das seguintes modificações aos Estatutos da Sociedade: alteração (i) do n.º 3 

do artigo 7.º e (ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º e renumeração das alíneas deste 

mesmo número. 

 

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

www.zonoptimus.pt/institucional. 
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