
 

 

 

 

Comunicado | Lisboa | 27 de março de 2020 

 

Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL 

Realizou-se hoje a Assembleia Geral da PHAROL, SGPS S.A. (“PHAROL”) cumprindo 

todas as regras definidas pelo estado de emergência em vigor bem como as 

Recomendações divulgadas em 20 de março de 2020 pela CMVM no âmbito da 

realização de Assembleias Gerais. 

Neste contexto a PHAROL informa que, na referida Assembleia Geral Anual de 

Acionistas, foi deliberado pelos Senhores Acionistas aprovar: 

1. O relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício 

de 2019; 

2. O relatório de gestão, o balanço e as contas consolidadas, relativos ao exercício 

de 2019; 

3. A proposta de aplicação de resultados; 

4. Um voto de apreço e confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho 

Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros pela forma 

como conduziram a gestão da SOCIEDADE no exercício de 2019;  

5. A aquisição e a alienação de ações próprias pela SOCIEDADE, sujeitas a decisão 

do Conselho de Administração tendo em conta a situação do mercado, pelo 

período de dezoito meses contados da deliberação, devendo a contrapartida, 

nas aquisições, situar se num intervalo de 25% para menos e para mais 

relativamente à cotação mais baixa e média, respetivamente, das ações a 

adquirir no Euronext Lisbon, durante as 3 sessões de mercado regulamentado 

imediatamente anteriores à data de aquisição ou à constituição do direito de 

aquisição ou atribuição de ações, ou corresponder ao preço de aquisição 

resultante de instrumentos financeiros contratados e, nas alienações, não 

inferior em mais de 25% à cotação média no Euronext Lisbon das ações a 

alienar durante as 3 sessões de mercado regulamentado imediatamente 



 

 

 

 

anteriores à alienação, fixando ainda as demais condições aplicáveis a tais 

operações;  

6. A declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações 

dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da SOCIEDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


