
 

 

 

Comunicado 

Lisboa, 15 de maio de 2019  
 

 

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas 

 

A Galp Gás Natural Distribuição, S.A. informa que, na Assembleia Geral Anual de 

Acionistas que se reuniu hoje, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades 

Comerciais, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem do dia, como 

segue: 

1. Relatório único de gestão e as contas individuais e consolidadas da Sociedade 

respeitantes ao exercício de 2018, acompanhados da certificação legal de contas e do 

relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal. 

2. Proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2018.  

3. Proposta de aplicação de resultados acumulados. 

4. Remuneração variável dos membros executivos do Conselho de Administração da 

Sociedade relativa a 2018. 

5. Um voto de apreço e confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao 

Revisor Oficial de Contas da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do 

Código das Sociedades Comerciais. 

6. Eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato relativo ao triénio 2019-2021: 

a) Conselho de Administração, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal 

b) Revisor Oficial de Contas 

7. Remuneração dos membros dos órgãos sociais para o mandato relativo ao triénio 2019-2021. 

8. Política de remuneração dos membros dos órgãos sociais da Sociedade para 2019. 

 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A.  

Relações com Investidores 

 

Contactos: 

Tel: +351 218 655 379 

Fax: +351 218 687 951 

 

Morada: 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C  

1600-209 Lisboa, Portugal  

Website: www.galpgasnaturaldistribuicao.pt 

Email: ir@ggnd.pt  

 

O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 

consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 

importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & 

Contas da Galp Gás Natural Distribuição S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp Gás Natural Distribuição S.A. não pretende, e 

expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, 

opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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