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Farminveste SGPS 
Sede: Travessa de Santa Catarina, nº. 8, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 509 491 480  
Capital Social: 100.000.000,00 Euros  

Comunicado  

 

A Farminveste SGPS, S.A., vem pelo presente informar os Senhores Acionistas e o Mercado de que na Assembleia Geral Anual de 

Acionistas realizada na presente data foi deliberado:   

 

✓ Aprovar o Relatório de Gestão, as Contas, individuais e consolidadas, e demais anexos, relativas ao exercício de 2019; 

✓ Aprovar a Aplicação dos Resultado do exercício de 2019, sendo o Resultado Líquido individual apurado no Exercício, no 

montante de € 2.438.789,97 aplicado da seguinte forma:  

o Reserva Legal (5%) € 121 939,50;  

o Resultados Transitados € 2.316.850,47. 

✓ Aprovar um voto de confiança à Administração e à Fiscalização da Sociedade; 

✓ Aprovar a eleição dos membros da Comissão de Remunerações para exercerem o cargo até ao termo do mandato em curso: 

Presidente: 

 João Gonçalves da Silveira 

Vogais:  

Luís Miguel de Figueiredo Silvestre 

José Miguel de Alarcão Júdice 

 

✓ Aprovar a conversão de 7.000.000 acções da Categoria B em acções da Categoria A e  consequente alteração do nº1 do Artigo 

Quinto do Contrato de Sociedade, passando a ter a redacção seguinte: “O capital social, integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração, é de €100.000.000 (cem milhões de euros) e encontra-se representado 

por 20.000.000 (vinte milhões) de acções, no valor nominal de €5,00 (cinco euros) cada uma, sendo 17.500.000 (dezassete 

milhões e quinhentas mil) acções da Categoria A e 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) acções da Categoria B” ; 

✓ Aprovar a proposta de aquisição e de alienação de acções próprias. 

 

 

Lisboa, 19 de Junho de 2020  

 

 
 
 
 
 
Contactos 
Farminveste – SGPS, S.A.  
Email: farminveste-sgps@farminveste.pt  

http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-2-Proposta-de-Aplica%C3%A7%C3%A3o-de-Resultados.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-3-Proposta-de-Aprecia%C3%A7%C3%A3o-da-Administra%C3%A7%C3%A3o-e-da-Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-em-2018.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-4-Proposta-de-Elei%C3%A7%C3%A3o-dos-%C3%93rg%C3%A3os-Sociais.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-6-Proposta-sobre-a-Emiss%C3%A3o-de-Obriga%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-6-Proposta-sobre-a-Emiss%C3%A3o-de-Obriga%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-6-Proposta-sobre-a-Emiss%C3%A3o-de-Obriga%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://www.farminveste-sgps.com/wp-content/uploads/2019/05/Ponto-9-Proposta-de-programas-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-e-de-aliena%C3%A7%C3%A3o-de-ac%C3%A7%C3%B5es-pr%C3%B3prias.pdf

