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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 
CONVOCATÓRIA 

 

 

Convoco os Senhores Accionistas da SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A. para reunirem em Assembleia Geral Anual no dia 22 de Abril do corrente ano, pelas 10 horas 

e 30 minutos, no Hotel Ritz em Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 88, por a sede social não 

permitir a reunião em condições satisfatórias, com a seguinte  

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do Exercício, e demais documentos de 

prestação de contas individuais relativos ao ano findo de 2009; 

2. Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas referentes ao mesmo exercício; 

3. Deliberar sobre a aplicação de resultados; 

4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; 

5. Proceder à ratificação da eleição, por cooptação, do Senhor Dr. António Pedro de Carvalho 

Viana-Baptista, como Vogal do Conselho de Administração; 

6. Proceder à eleição dos titulares dos órgãos sociais para o quadriénio 2010-2013; 

7. Apreciar a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais; 

8. Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Remunerações, e 

9. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias. 

 

Informam-se os Senhores Accionistas que, durante os quinze dias anteriores à data da 

Assembleia, serão facultados à consulta dos mesmos, na sede social e no sítio da sociedade na 

Internet (www.semapa.pt), os elementos de informação preparatória previstos na lei e referidos no 

artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais. Os documentos de prestação de contas serão 

ainda disponibilizados no sítio de Internet da CMVM (www.cmvm.pt). 

 

Informam-se, ainda, os Senhores Accionistas que são requisitos para participação e exercício do 

direito de voto, nos termos do Código das Sociedades Comerciais e do artigo nono do contrato de 

sociedade, os seguintes:   



a) Só podem assistir e participar na Assembleia Geral, além dos membros dos corpos sociais e 

do representante comum dos obrigacionistas, os accionistas que, por si ou agrupados nos 

termos legais, possuam o mínimo de trezentas e oitenta e cinco acções, quantidade a que 

corresponde um voto, e que até cinco dias antes da data agendada para a Assembleia Geral 

apresentem documento comprovativo da titularidade das acções e do seu bloqueio até ao 

termo desta; 

b) Os accionistas podem fazer-se representar na Assembleia Geral por quem entenderem; 

c) Os instrumentos de representação voluntária de accionistas, quer sejam pessoas singulares ou 

colectivas, deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até cinco dias 

antes da data agendada para a Assembleia Geral; 

d) Os accionistas podem obter um formulário de procuração através do sítio da sociedade na 

Internet (www.semapa.pt) ou mediante a sua solicitação na sede social. 

 

Os Senhores Accionistas podem, também, votar por correspondência, nos termos do artigo 22.º 

do Código dos Valores Mobiliários e do número nove do artigo nono do contrato de sociedade, 

processando-se o voto da seguinte forma: 

a) Deve ser dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e recebido na sede social até à 

véspera da Assembleia Geral, um sobrescrito contendo as declarações de voto; 

b) O sobrescrito deve conter (1) carta dirigida ao Presidente da Mesa, com assinatura 

reconhecida, manifestando a vontade de votar, e (2) as declarações de voto, uma para cada 

ponto da Ordem de Trabalhos, em sobrescrito fechado e independente com a indicação 

exterior do ponto da Ordem de Trabalhos a que se destina; 

c) Os votos emitidos são computados no momento de apuramento dos votos emitidos 

presencialmente na assembleia, valendo como votos negativos em relação às propostas 

apresentadas ulteriormente à sua emissão; 

d) Os accionistas podem igualmente obter o modelo de carta para o exercício do voto por 

correspondência através do sítio da sociedade na Internet (www.semapa.pt) ou mediante a sua 

solicitação na sede social. 

 

Lisboa, 10 de Março de 2010 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 

 

(José Pedro Aguiar-Branco) 


