
 
 

 
 

 

 

COMUNICADO 

RESULTADOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE OBRIGACIONISTAS  

“OBRIGAÇÕES TAP 2019-2023”  

ISIN PTTAPBOM0007 

 

 

LISBOA – 14 de setembro de 2020. 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 

596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e no artigo 248.º-A, 

n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“TAP”), 

informa o mercado e o público em geral de que: 

 

Na sequência da realização da Assembleia Geral Ordinária de Obrigacionistas, referente à 

emissão “OBRIGAÇÕES TAP 2019-2023”, com o ISIN PTTAPBOM0007, agendada para reunir, em 

primeira convocação, na data de hoje, dia 14 de setembro de 2020, pelas 17 horas (GMT+1) 

(“Assembleia Geral”), resultaram as seguintes deliberações: 

 

▪ No âmbito do Ponto Um da ordem de trabalhos da Assembleia Geral – “Deliberar sobre 

a nomeação de representante comum dos Obrigacionistas” – o mesmo não foi objeto 

de deliberação, tendo em conta que, não tendo sido apresentada qualquer proposta 

relativa a este ponto no prazo de 5 dias contados a partir da data da publicação da 

convocatória da Assembleia Geral (conforme previamente comunicado na referida 

convocatória), o Ponto Um da ordem de trabalhos ficou sem efeito; 

 

▪ No âmbito do Ponto Dois da ordem de trabalhos da Assembleia Geral  (que passou a  

Ponto Um da ordem de trabalhos) – “Deliberar sobre a renúncia pontual ao dever de 

manutenção da relação de grupo por domínio total entre a TAP – Transportes Aéreos 

Portugueses, SGPS, S.A. e a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. em resultado da 

potencial detenção, diretamente pelo Estado Português, de ações representativas do 

capital social da Transportes Aéreos Portugueses, S.A.” – foi deliberado aprovar a 

proposta apresentada pelo Conselho de Administração da TAP, a qual obteve 16.321 

votos a favor (correspondentes a 96,58% dos votos emitidos), 578 votos contra 

(correspondentes a 3,42% dos votos emitidos) e tendo-se registado 20 abstenções. 

 

Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: 

https://www.flytap.com/. 
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