COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
Sociedade aberta
Sede: Alameda Fernão Lopes, n.º 12, 11º andar, 1495-190 Algés
CAPITAL SOCIAL: 14.775.000 €
CAPITAL PRÓPRIO: -1.421.094€ €
Número único de identificação de pessoa coletiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500069891

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática,
S.A., considerando os elementos constantes dos relatórios, balanço e contas do
exercício de 2018, propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida em 27 de maio de
2019, e com referência à matéria do PONTO QUATRO da respetiva ordem de trabalhos,
a seguinte aplicação de resultados:

- para Resultados Transitados

Miraflores, 3 de maio de 2019.
O Conselho de Administração.

(-) 1.505.712,21€

ASSEMBLEIA GERAL DA COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S.A. – 27 de Maio de 2019

PROPOSTA DE ACCIONISTA
A accionista BROADLOOP – INVESTMENTS, S.A., nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea c) do nº 1, do artigo 376º e do artigo 455º do Código das Sociedades
Comerciais, propõe à Assembleia Geral da COMPTA – Equipamentos e Serviços de
Informática, S.A., reunida em 27 de maio de 2019, e com referência à matéria do PONTO
CINCO da respectiva ordem de trabalhos, o seguinte:
“Considerando,
Os elementos constantes do relatório, balanço e contas do exercício de 2018 e a
forma clara e correta da sua apresentação, bem como os termos e conclusões dos
relatórios e pareceres da fiscalização;
A actividade desenvolvida pelos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade durante o exercício em apreço, tal como se verifica através dos dados
colocados à disposição e das informações obtidas,
Que a Assembleia manifeste e fique exarada na acta da reunião o seu apreço pelo modo
como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o ano de
2018 e, consequentemente, seja deliberado um voto de confiança ao Conselho de
Administração, extensivo a todos os seus membros, bem como ao Conselho Fiscal,
igualmente extensivo a todos os seus membros, e, também, ao Revisor Oficial de
Contas.”
Lisboa, 3 de Maio de 2019.
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática,
S.A., nos termos, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos artigos 319º e 320º do
Código das Sociedades Comerciais, propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida
em 27 de maio de 2019, e com referência à matéria do PONTO SEIS da respetiva ordem
de trabalhos, o seguinte:
Se autorize o Conselho de Administração a, em prazo não excedente a 18 meses a
contar da data da deliberação da Assembleia Geral que recair sobre a presente proposta,
adquirir e/ou alienar ações próprias, até ao máximo de 10% do número total de ações
emitidas, desde que tais operações sejam efetuadas através das Bolsas de Valores ou
de Instituições devidamente autorizadas ao seu registo e desde que os valores das
operações não se afastem mais de 10% da cotação verificada nas Bolsas na data das
referidas operações.
Miraflores, 3 de maio de 2019.
O Conselho de Administração.
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INFORMAÇÃO A DIVULGAR AO ABRIGO DO ARTº 289º, Nº 1, a) e b)
DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

Membros dos Órgãos Sociais (mandato de 2018 a 2021)
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretário:

António Maria Pinto Leite
Ricardo Andrade Amaro
Patrícia Melo Gomes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente:

Armindo Lourenço Monteiro

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Presidente do C.A. da Compta B2B - Tecnologias de Informação, S.A, , Presidente
do C.A. da Compta - Videoconferência e Multimedia, S.A., Presidente do C.A. da
Lifetime Value, S.A., Presidente do C.A. da Comptrading – Companhia de Comércio
e Serviços, S.A., Gerente da Segmentability, Lda., Administrador da Broadloop –
Investments, S.A., Gerente da Encorexpert – Investments, SGPS, Lda.,
Administrador da Eurotempus, S.A., Gerente da Born to Run - Consultoria
Empresarial, Lda. Vice‐Presidente da CIP ‐ Confederação Empresarial de Portugal,
Vice‐Presidente da AIP ‐ Associação Industrial Portuguesa, Membro do CES ‐
Conselho Económico e Social.

Vice-Presidente:

Francisco Maria Supico Pinto Balsemão

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Presidente do C.A. da Spectacolor Portugal, S.A., Administrador da Lifetime Value,
S.A., Gerente da Segmentability, Lda., Administrador da Broadloop – Investments,
S.A., Gerente da ENCOREXPERT – Investments, SGPS, Lda., Administrador da
Eurotempus, S.A., Gerente da Born to Run, Consultoria Empresarial, Lda., Gerente
da Casual Portion, Lda., Gerente da Includes Everyone, Lda., Vice-Presidente do
C.A. da IMPRESA, SGPS, S.A., Vice-Presidente do C.A. da IMPRESA PUBLISHING, S.A,
Vice-Presidente do C.A. da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A.,
Administrador da IMPREGER – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Vogal da Direção da APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações, Membro da Direção da ACEPI – Associação do Comércio Eletrónico
e da Publicidade Interativa, Vice-Presidente da Direcção da AIP – Associação
Industrial Portuguesa, Vogal Suplente da Direção da API –Associação Portuguesa
de Imprensa, Presidente da AG da ANETIE – Associação Nacional das Empresas de
Tecnologia de Informação e Eletrónica, Presidente do Conselho Fiscal da EF –
Associação de Empresas Familiares, Presidente do Conselho de Administração da
Fundação da Juventude.

Vogal:

João Arnaldo Rodrigues de Sousa

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Administrador da Compta - Enterprise Communications, S.A., Administrador da
DEZ – Desenvolvimento Empresarial, S.A., Administrador da VA – Consultores de
Gestão, S.A.

Vogal:

Jorge Manuel Martins Delgado

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Administrador da Compta - Infra-Estruturas e Segurança, S.A., Presidente do C.A.
da Compta - Enterprise Communications, S.A., Presidente do C.A. da Compta –
Emerging Business, S.A., Administrador da Compta - Videoconferência e
Multimédia, S.A., Administrador da Compta B2B – Tecnologias de Informação, S.A.,
Presidente do C.A. da Compta - Business Solutions, S.A., Gerente da Prodfarmer Sociedade Unipessoal, Lda. Presidente da Direção do Clube Recreativo Leões de
Porto Salvo.

Vogal:

Miguel Guimarães Cardoso e Cunha

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Administrador da Compta - Infra-Estruturas e Segurança, S.A., Administrador da
Compta - Enterprise Communications, S.A., Administrador da Compta - Business
Solutions, S.A., Administrador da Compta – Emerging Business, S.A., Administrador
da Compta - Videoconferência e Multimédia, S.A., Administrador da Compta B2B –
Tecnologias de Informação, S.A., Gerente da Prodfarmer - Sociedade Unipessoal,
Lda., Administrador da Spectacolor Portugal – Publicidade Informatizada, S.A.,
Administrador da Lifetime Value, S.A., Administrador da Dez - Desenvolvimento
Empresarial, S.A., Administrador da Eurotempus, S.A., Administrador da Audio
Media – Sistemas e Tecnologias de Informação, S.A., Administrador da
Comptrading – Companhia de Comércio e Serviços, S.A., Presidente do Conselho
Fiscal do International Club of Portugal.

Vogal:

António Manuel Frade Saraiva

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Presidente do C.A da Metalúrgica Luso-Italiana, S.A., Presidente da CIP –
Confederação Empresarial de Portugal, Membro Efetivo do Conselho Económico e
Social e Presidente da sua Comissão Especializada Permanente de Política
Económica e Social, Presidente do Conselho Geral da ELO – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação, Membro do Comité de
Controlo Interno da SPGM, Presidente da Oeiras Invest – Associação para a
Promoção e Desenvolvimento de Oeiras.

CONSELHO FISCAL
Presidente:

Manuel Clemente Bezerra de Sousa Lopes Teixeira

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Sócio-Gerente da Intelgal - Sociedade Global de Consultoria, Lda., Sócio-gerente da
Globalin – Sociedade Imobiliária, Lda., Sócio-gerente da NetImpact – Consultoria
de Gestão e Sistemas Unip., Lda., Vice-Presidente do Conselho de Administração
da Fundação da Juventude, Presidente da Assembleia-Geral da APTA – Associação
para a Promoção do Turismo e do Agroalimentar de Portugal.

Vogal:
Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Jorge Manuel da Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Secretário Geral da ACEGE, Administrador da Bem Comum, Sociedade de Capital
de Risco, S.A., Presidente do C.A. da Fundação Fé e Cooperação.

Vogal:

Rui Manuel Costa Rodrigues

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Sócio Gerente da Mol2, Multimedia Outdoor On Line, Lda., Sócio- Gerente da Add
On - Digital Media, Lda., Sócio- Gerente da Top Digital Directórios, Publicidade e
Marketing, Lda., Sócio- Gerente da We are Data, Sistemas de Informação
Comunicação, Lda., Sócio- Gerente da Media4All, Digital Advertising Unipessoal,
Lda., Sócio- Gerente da Publivisual, Publicidade e Marketing, Lda., Sócio- Gerente
da Clear Channel Portugal, Lda.

Vogal Suplente:

António Manuel Teixeira dos Ramos Costa

Outras sociedades em que exerce
cargos sociais:

Sócio-gerente de empresas de consultoria de projetos de investimento e de
imobiliário, Vice-Presidente da ANETIE.
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INFORMAÇÃO A DIVULGAR AO ABRIGO DO ARTº 21º - C) DO CÓDIGO DOS VALORES
MOBILIÁRIOS
NÚMERO TOTAL DE ACÇÕES E DE DIREITOS DE VOTO NA DATA DA DIVULGAÇÃO DA
CONVOCATÓRIA

categoria A

categoria B

total

nº total de ações

18 050 000

11 500 000

29 550 000

nº total de direitos de voto

18 042 780

11 500 000

29 542 780

Declaração de Intenção de Participação em Assembleia Geral

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
COMPTA – Equipamentos e Serviços de
Informática, S.A.
Alameda Fernão Lopes, 12-11º
Miraflores,
1495-190 Algés

(Data)

(Identificação………….), NIF (………………), na qualidade de acionista da COMPTA –
Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., vem manifestar, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 23ºC do Código dos Valores Mobiliários, a sua intenção de
participar na Assembleia Geral Anual da aludida sociedade, a realizar às 15h00 horas
do dia 27 de maio de 2019, na respetiva sede social sita Alameda Fernão Lopes, nº 1211º, 1495-90 Algés.
Mais declara que solicitou o envio para V. Exa. da informação sobre o número de ações
registadas no seu nome, com referência à data de registo, até às 23h59 do dia 20 de
maio de 2019.
Com os melhores cumprimentos.

A expedição desta carta deve ser feita, preferencialmente, por correio electrónico para o
endereço presidentemesaag@compta.pt, podendo, alternativamente, os Senhores accionistas
proceder ao seu envio por correio ou entrega da carta em mão na sede da sociedade sita na
Alameda Fernão Lopes, nº 12-11º, 1495-90 Algés.
Em qualquer dos casos, a carta tem de ser recepcionada o mais tardar até às 23:59 horas (GMT)
do dia 19 de maio de 2019.

Declaração de Intenção de Participação em Assembleia Geral

Ao Banco (……………..)

(Data)

(Identificação……………………..), NIF (…………), na qualidade de acionista da
COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., titular da conta de registo
junto de V. Exas. com o número (…………………………………..) vem por este meio
solicitar, nos termos do disposto no artigo 23º-C, n.º 3 do Código dos Valores Mobiliários,
que, em cumprimento do n.º 4 do mesmo artigo, seja emitido e enviado de modo a ser
recebido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da COMPTA – Equipamentos
e Serviços de Informática, S.A. até às 23:59 horas (GMT) do dia 20 de maio de 2019,
documento certificando o número de ações desta sociedade registadas na referida conta
de registo de valores mobiliários às 00:00 horas (GMT) do dia 20 de maio de 2019,
discriminando, quando for o caso, as ações registadas em cada conta.
A declaração deve ser enviada ao cuidado do Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da COMPTA, S.A., para o endereço postal “Alameda Fernão Lopes, nº 12-11º, 1495-90
Algés”, ou por correio eletrónico para o endereço “presidentemesaag@compta.pt”.

Com os melhores cumprimentos,

FORMULÁRIO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO
(PESSOA COLECTIVA)

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
Alameda Fernão Lopes, 12-11º
MIRAFLORES
1495-1190 ALGÉS

Lisboa, _____ de ________________ de 2019

ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DESSA SOCIEDADE A
REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 27 DE MAIO DE 2019, PELAS 15H00 HORAS, NA
SEDE SOCIAL

Exmo. Senhor,

[⚫][Firma/denominação completa], com sede em [⚫], pessoa colectiva número [⚫],
acionista titular de ações com direito de voto representativas do capital dessa
Sociedade, conforme carta comprovativa da titularidade e bloqueio de acções
autonomamente enviada, informa que, na Assembleia Geral de Acionistas em
referência, se fará representar pelo(a) Sr.(a) [⚫], residente em [⚫], a quem confere
os poderes necessários para a representar na aludida Assembleia Geral de
Acionistas, propondo, discutindo e votando em seu nome sobre todos os assuntos
que sejam examinados na mesma, ainda que, por suspensão ocorrida nos termos
legais, a sessão venha a prosseguir noutra data.

Com os melhores cumprimentos.

___________________________________________________

[assinatura do(s) representante(s) com indicação da qualidade]

FORMULÁRIO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO
(PESSOA SINGULAR)

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
Alameda Fernão Lopes, 12-11º
MIRAFLORES
1495-190 ALGÉS

Lisboa, _____ de _________ de 2019.

ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DESSA SOCIEDADE A
REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 27 DE MAIO DE 2019, PELAS 15H00 HORAS, NA
SEDE SOCIAL

Exmo. Senhor,

[⚫], residente em [⚫], NIF [⚫], acionista titular de ações com direito de voto
representativas do capital dessa Sociedade, conforme carta comprovativa da
titularidade e bloqueio de acções autonomamente enviada, informa que, na
Assembleia Geral de Acionistas em referência, se fará representar pelo Sr. [⚫],
residente em [⚫], NIF [⚫], a quem confere os poderes necessários para o (a)
representar na aludida Assembleia Geral de Accionistas, propondo, discutindo e
votando em seu nome sobre todos os assuntos que sejam examinados na referida
Assembleia Geral de Acionistas, ainda que, por suspensão ocorrida nos termos legais,
a sessão venha a prosseguir noutra data.

Com os melhores cumprimentos.

__________________________

Instruções de Voto por Correspondência Postal

1. O exercício do direito de voto por correspondência postal abrange todas as matérias
constantes da convocatória e terá por objecto as propostas que, até à data do respectivo
exercício, estiverem à disposição dos Accionistas na sede, no sítio institucional da
COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. (www.compta.pt) e no sítio da
CMVM (www.cmvm.pt).

2. Para assegurar a correcta identificação das propostas em votação, as mesmas são
identificadas da seguinte forma:
•

As formuladas pelo Conselho de Administração são identificadas como
“CA” (Proposta do Conselho de Administração);

•

As restantes, se as houver, serão numeradas, dentro de cada ponto da
Ordem de Trabalhos, por ordem de entrada, sendo identificadas com o
respectivo número de ordem, quer no sítio institucional, na parte dedicada
à Assembleia Geral, quer nos documentos que na sede são colocados à
disposição dos Senhores Accionistas, quer no sítio da CMVM.

3. O campo seleccionado para votação deverá ser assinalado a tinta como segue

X

sob pena de não ser considerado.

4. Serão considerados como abstenções os pontos em votação relativamente aos quais o
Accionista votante não tenha preenchido qualquer dos campos.

5. Os votos exercidos por correspondência serão computados como votos negativos,
relativamente às propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão dos
votos.

6. A presença, até ao momento do início da Assembleia Geral, de Accionista que tenha
votado por correspondência postal ou de um seu representante, constitui revogação do
respectivo voto por correspondência, inutilizando-se o voto desta forma expresso, bem
como o respectivo suporte documental.

7. Sob pena de nulidade, o voto por correspondência postal requer que:

i. o respectivo boletim de voto não apresente rasuras, menções ou
declarações que constituam alteração do seu formato ou texto original;
ii. a assinatura do Accionista ou seu representante legal aposta no boletim
de voto seja reconhecida ou certificada pelo Secretário da Sociedade;
iii. cada boletim de voto indique o ponto ou pontos da ordem de trabalhos a
que respeita, bem como, se tal for o caso, a proposta concreta de
deliberação a que se destina e seja encerrado em sobrescrito autónomo;
iv. o sobrescrito com o boletim de voto seja encerrado em envelope
fechado dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral com menção
de que contém boletim de voto por correspondência postal; e
iv. o boletim de voto seja recepcionado na sede social da COMPTA até às
17 horas do dia 12 de abril de 2019.

8. O envelope a que se refere a alínea iv) do parágrafo 7 deverá ser endereçado a:
COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A.
Alameda Fernão Lopes, 12-11º
Miraflores
1495-190 ALGÉS

9. No caso de o accionista pretender prova do envio do voto, o boletim deverá ser
enviado por correio registado com aviso de recepção.

10. As presentes instruções não dispensam a leitura da Convocatória da Assembleia
Geral.
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Sociedade aberta
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Capital social: 14.775.000 €
Capital próprio: -1.421.094 €
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BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL

Nome do Acionista:____________________________________________________
Morada / Sede:________________________________________________________
Número de Identificação Fiscal:___________________________________________

Por favor, antes de votar, leia atentamente as “instruções de voto por correspondência
postal” disponíveis em www.compta.pt.
Ponto n.º 4 da Ordem de Trabalhos

O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de
Informática, S.A., considerando os elementos constantes dos relatórios, balanço e
contas do exercício de 2018, propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida em
27 de maio de 2019, e com referência à matéria do PONTO QUATRO da respetiva
ordem de trabalhos, a seguinte aplicação de resultados:
- para Resultados Transitados
A favor

Contra

(-) 1.505.712,21€

Abstenção

(assinatura legalmente reconhecida ou certificada pelo Secretário da Sociedade)
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Capital social: 14.775.000 €
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ASSEMBLEIA GERAL DE 27 MAIO 2019

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL

Nome do Accionista:____________________________________________________
Morada / Sede:________________________________________________________
Número de Identificação Fiscal:___________________________________________

Por favor, antes de votar, leia atentamente as “instruções de voto por correspondência
postal” disponíveis em www.compta.pt.
Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos

A accionista BROADLOOP – INVESTMENTS, S.A., nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea c) do nº 1, do artigo 376º e do artigo 455º do Código das
Sociedades Comerciais, propõe à Assembleia Geral da COMPTA – Equipamentos
e Serviços de Informática, S.A., reunida em 27 de maio de 2019, e com referência à
matéria do PONTO CINCO da respectiva ordem de trabalhos, o seguinte:
“Considerando,
Os elementos constantes do relatório, balanço e contas do exercício de 2018 e
a forma clara e correta da sua apresentação, bem como os termos e conclusões
dos relatórios e pareceres da fiscalização;
A actividade desenvolvida pelos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade durante o exercício em apreço, tal como se verifica através dos dados
colocados à disposição e das informações obtidas,
Que a Assembleia manifeste e fique exarada na acta da reunião o seu apreço pelo
modo como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o
ano de 2018 e, consequentemente, seja deliberado um voto de confiança ao
Conselho de Administração, extensivo a todos os seus membros, bem como ao

Conselho Fiscal, igualmente extensivo a todos os seus membros, e, também, ao
Revisor Oficial de Contas.”
A favor

Contra

Abstenção

(assinatura legalmente reconhecida ou certificada pelo Secretário da Sociedade)

COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
Sociedade aberta
Sede: Alameda Fernão Lopes, n.º 12, 11º andar, 1495-190 Algés

Capital social: 14.775.000 €
Capital próprio: -1.421.094 €
Número único de identificação de pessoa coletiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500069891
ASSEMBLEIA GERAL DE 27 MAIO 2019

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL

Nome do Accionista:____________________________________________________
Morada / Sede:________________________________________________________
Número de Identificação Fiscal:___________________________________________

Por favor, antes de votar, leia atentamente as “instruções de voto por correspondência
postal” disponíveis em www.compta.pt.
Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos

O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de
Informática, S.A., nos termos, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos artigos 319º
e 320º do Código das Sociedades Comerciais, propõe à Assembleia Geral da
sociedade, reunida em 27 de maio de 2019, e com referência à matéria do PONTO
SEIS da respetiva ordem de trabalhos, o seguinte:
Se autorize o Conselho de Administração a, em prazo não excedente a 18 meses a
contar da data da deliberação da Assembleia Geral que recair sobre a presente
proposta, adquirir e/ou alienar ações próprias, até ao máximo de 10% do número total
de ações emitidas, desde que tais operações sejam efetuadas através das Bolsas de
Valores ou de Instituições devidamente autorizadas ao seu registo e desde que os
valores das operações não se afastem mais de 10% da cotação verificada nas Bolsas
na data das referidas operações.
A favor

Contra

Abstenção

(assinatura legalmente reconhecida ou certificada pelo Secretário da Sociedade)

