INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA
(sociedade aberta)
Sede: Rua Braamcamp, n.º 40 -9.ºD, freguesia de Santo António, Lisboa
Capital social: € 180.135.111,43
NIPC e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa n.ºs 500 137 994

INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA vem informar os seus acionistas e o
mercado em geral, que na Assembleia Geral de 4 de Maio de 2018, os acionistas presentes
deliberaram:

1.

Aprovar o Relatório de Gestão, o Balanço, as Contas e os restantes documentos de
prestação de contas, individuais e consolidadas da Sociedade, que incluíam o Relatório
sobre o Governo das Sociedade, relativos ao exercício de 2017.

2.

Aprovar que os resultados líquidos do exercício de 2017, no montante de € 209 885,54
sejam levados:
a) a reserva a legal a quantia de € 10 494,28;
b) à conta de resultados transitados a quantia de € 199 391,26.

3.

Aprovar um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização da sociedade
e em cada um dos seus membros pelo desempenho das respetivas funções no exercício
de 2017, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 376.º e n.º 1 do art.º 455.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais.

4.

Aprovar a proposta apresentada pela accionista Nova Expressão SGPS, SA de redução do
Conselho de Administração de 8 para 7 membros.

5.

Aprovar a proposta apresentada pela accionista Nova Expressão SGPS, SA de eleição para
Presidente do Conselho de Administração do administrador Diogo Francisco Bastos
Mendes Rezende, em acumulação com as funções de Presidente da Comissão Executiva.

6.

Aprovar a declaração relativa à política de remuneração dos Órgãos de Administração e
Fiscalização da Sociedade, a que se refere o n.º 1 e o n.º 3 do art.º 2.º da Lei n.º 28/2009,
de 19 de junho, emitida pela Comissão de Remunerações da Sociedade.

A Assembleia aprovou ainda um voto de reconhecimento pela dedicação e empenho com que o
Eng.º Álvaro Pinto Correia exerceu as suas funções de Presidente do Conselho de Administração.

Lisboa, 4 de Maio de 2018

