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Comunicado - Lisboa, 21 de abril de 2022 

 

 

Informação privilegiada 

 

 

Deliberações da Assembleia Geral Anual 

 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que na Assembleia Geral Anual 

hoje realizada foram adotadas pelos Senhores Acionistas as seguintes deliberações:  

 

1. A aprovação dos documentos de prestação de contas dos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

relativos ao exercício de 2021, incluindo o relatório de gestão, as contas individuais e 

consolidadas, o relatório de governo societário (que integra o relatório sobre remunerações), 

informação não financeira, incluindo de sustentabilidade, e outros documentos de informação 

societária e de fiscalização e auditoria que constituem o relatório integrado; 

2. A aplicação dos resultados relativos ao exercício de 2021 nos termos propostos pelo Conselho 

de Administração, incluindo o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,12€; 

3. Um voto de apreciação positiva e de louvor ao Conselho de Administração da Sociedade, à 

Comissão de Auditoria, ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade e a cada um dos seus 

membros pelo desempenho das suas funções durante o exercício de 2021; 

4. A concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de ações 

próprias pela Sociedade e sociedades dependentes; 

5. A aprovação da redução do capital social em até 2.325.000 Euros com a finalidade de 

libertação de excesso de capital, por meio de extinção de até 4.650.000 ações representativas 

de até 3,1% do capital social já adquiridas ou que venham a ser adquiridas no âmbito de 

programa de recompra de ações próprias, bem como sobre as reservas conexas, e com a 

consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º dos Estatutos. 

 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 29º-Q do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor e está também 

disponível no site dos CTT em: https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index.  
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Representante para as Relações com o Mercado dos CTT  

Nuno Vieira 

Diretor de Relações com Investidores dos CTT 
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