COMUNICADO
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE JUNHO DE 2020
LISBOA – 25 de junho de 2020.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 249.º, n.º 2, g) do Código dos Valores
Mobiliários, a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“TAP”), informa o mercado e o público em
geral que na Assembleia Geral Anual da TAP, realizada hoje, dia 25 de junho de 2020,
exclusivamente através de meios telemáticos, nos termos do disposto no artigo 377, n.º 6, b) do
Código das Sociedades Comerciais e no artigo 9.º, n.º 9 dos estatutos da TAP, sem observância
de formalidades prévias, nos termos do disposto no artigo 54.º, n.º 1 do Código das Sociedades
Comerciais, a acionista única da TAP, TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (“TAP
SGPS”) decidiu:
1.

Aprovar os relatórios de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais
documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019.

2.

Aprovar a proposta de aplicação de resultados relativo ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, a qual propôs a transferência da totalidade do resultado líquido
negativo do exercício para resultados transitados.

3.

Aprovar um voto de confiança aos órgãos de administração e de fiscalização da TAP.

4.

Não adotar, por não se considerar oportuno, qualquer das medidas previstas no número
3 do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

5.

Aprovar a fixação do limite máximo anual para o ano de 2020, de emissão de obrigações
ou de outros valores mobiliários, conforme previsto na alínea f) do artigo 11.º dos
estatutos da TAP.

6.

Aprovar a adesão pela TAP aos termos da política de remuneração da TAP SGPS,
relativamente aos membros dos seus órgãos estatutários, para o exercício de 2020.

Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em:
https://www.flytap.com/
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