
 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. 

26 de Novembro de 2020 

 

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PONTO ÚNICO DA ORDEM DE TRABALHOS: 

(Deliberar sobre proposta de distribuição parcial de reservas livres) 

 

Tendo em consideração que: 

a) No início de Maio de 2020, o Conselho de Administração, atendendo 

à incerteza extrema quanto aos impactos decorrentes da pandemia 

COVID-19, reviu a sua proposta de apropriação de resultados de 

2019 e decidiu propor que, excepcionalmente, o rácio de pagamento 

de dividendos fosse reduzido a cerca de 30% dos resultados líquidos 

consolidados, em vez dos 50% inicialmente propostos;  

b) Nessa ocasião, o Conselho de Administração informou o mercado de 

que, dependendo da evolução da situação, poderia ainda considerar 

propor a distribuição, com base nas reservas livres da Sociedade, até 

ao final do ano, do valor remanescente para perfazer o rácio de 50% 

dos resultados líquidos consolidados, em linha com a política de 

dividendos de Jerónimo Martins; 

c) O Grupo registou um desempenho robusto nestes tempos de 

adversidade e apresenta uma situação financeira sólida tendo 

terminado o terceiro trimestre de 2020 com uma forte posição de 

caixa;  

d) Apesar da sua abordagem conservadora quanto ao financiamento e 

estrutura de capital, o Grupo mantém a flexibilidade financeira para 



 

suportar projectos de crescimento e aproveitar oportunidades de 

expansão não orgânica que surjam no curto prazo; 

e) O balanço da Sociedade, à data de 30 de Setembro de 2020, em 

anexo à presente proposta, evidencia a existência de reservas livres 

em montante superior ao mínimo legal e estatutariamente exigível; 

f) É admissível a distribuição de tais reservas livres sem que o capital 

próprio da Sociedade, tal como evidenciado no referido balanço 

intercalar, fique inferior à soma do capital social e das reservas cuja 

distribuição aos Accionistas não é permitida por lei e pelos estatutos. 

 

O Conselho de Administração de Jerónimo Martins, SGPS, S.A. propõe que 

os Accionistas deliberem proceder à distribuição parcial de reservas livres 

no montante de 86.723.922,36 euros, equivalente ao valor bruto por acção 

de 0,138 euros, a distribuir pelos Accionistas na proporção das suas 

participações, excluindo-se acções próprias em carteira. 

 

Lisboa, 28 de Outubro de 2020 

 

Pelo Conselho de Administração, 

 

 

__________________________ 

(Presidente do Conselho de Administração e Administrador-Delegado) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


