INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA
(sociedade aberta)

Sede: Rua Castilho, n.º 44 -3.º, freguesia de São Mamede, Lisboa
Capital social: € 204 176 479,38
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 accionistas e o
mercado em geral, que na Assembleia Geral de 10 de Abril de 2013, os accionistas 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 2012.

2.

Aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de
Administração, nos termos da qual o resultado líquido do exercício de 2012 no
montante de 6.035.049 euros negativos será levado à conta de resultados
transitados.

3.

Aprovar um voto de confiança nos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade e em cada um dos seus membros pelo desempenho das respectivas
funções no exercício de 2012, 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.

Reprovar a lista submetida pelo accionista Nova Expressão para eleição dos
membros dos órgãos sociais e da comissão de remunerações para o triénio 2013-15.

5.

Aprovar a proposta da Comissão de Auditoria relativa à nomeação do revisor oficial
de contas para o triénio 2013-15.

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.

7.

Aprovar a proposta do Conselho de Administração para aquisição e alienação de
acções próprias da Sociedade.

Lisboa, 10 de Abril de 2013

