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Sociedade Aberta 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

CORREÇÃO A DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 31 DE MARÇO DE 
2021 (suspensa e retomada em 29 de junho de 2021) 

 

Para os devidos efeitos, designadamente do disposto no art.º 249, nº 2 do CVM, a RAIZE – 

INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, S.A. vem informar que no seguimento da Assembleia 

Geral de Acionistas suspensa em 31 de março de 2021 e retomada em 29 de junho de 2021, às 

9:00, constatou-se que por lapso ao abrigo do Ponto Sete da Ordem de Trabalhos foi referido 

“Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2021-2024” 

quando o período em questão é exclusivo para a Mesa da Assembleia Geral e Conselho de 

Administração, mas que para a Fiscalização o mandato é de 3 anos pelo que deveria ter sido 

referido triénio 2021-2023. Face ao exposto e de ter sido demonstrado de forma clara pelos 

acionistas presentes na Assembleia Geral o seu interesse em designar a fiscalização da 

Sociedade independentemente do período do mandato, deverá a deliberação do ponto Sete da 

referida Ordem de Trabalhos ser lida nos seguintes termos:  

Ponto 7: foram aprovados por unanimidade dos Acionistas presentes, os membros propostos 

para os órgãos sociais da Assembleia Geral e Conselho de Administração para o quadriénio de 

2021-2024 e da Fiscalização para o triénio de 2021-2023, bem como a respetiva Política de 

Remunerações, ficando ainda dispensados de prestar caução. 
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