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Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas 
  

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. informa que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu hoje, foram aprovadas 

as propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos, como se segue: 

1. Os documentos de prestação de contas do exercício de 2021, incluindo o relatório de gestão, as contas 

individuais e consolidadas, o relatório de governo societário e outros documentos de informação societária e de 

fiscalização e auditoria; 

2. A proposta de aplicação de resultados, da seguinte forma: 

“No exercício de 2021, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. apresentou resultados líquidos consolidados de 

462.749.264,39 euros e um lucro nas contas individuais de 443.198.183,09 euros.  

O Conselho de Administração propõe aos Senhores Acionistas que os resultados líquidos do exercício sejam 

aplicados da seguinte forma:  

• Reservas Livres ……………. 152.057,99 euros.  

• Dividendos ……………………. 443.046.125,10 euros.  

O Conselho de Administração propõe ainda que os Acionistas deliberem proceder à distribuição de reservas livres 

no montante de 50.274.737,60 euros, a acrescer à referida distribuição de lucros do exercício.  

A distribuição de lucros do exercício e de reservas livres ora proposta representa o pagamento de um dividendo 

bruto de 0,785 euros por ação, excluindo-se as ações próprias em carteira.” 

3. Um voto de apreço, reconhecimento e confiança ao Conselho de Administração e a todos e a cada um dos seus 

membros e, em particular, ao seu Presidente, Pedro Soares dos Santos, também pela forma como liderou a 

Sociedade no exercício de 2021, bem como à Comissão de Auditoria e a todos e a cada um dos seus membros. 

4. A eleição dos órgãos Sociais para o triénio 2022-2024, de acordo com as propostas apresentadas à Assembleia 

Geral Anual de Acionistas; 

5. A eleição da Comissão de Vencimentos para o triénio 2022-2024, de acordo com a proposta apresentada à 

Assembleia Geral Anual de Acionistas; 

6. A remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos. 

 

Nota: as propostas encontram-se disponíveis em https://www.jeronimomartins.com/pt/assembleia-geral-anual-2022/ . 

 

Lisboa, 21 de abril de 2022 
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