SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
SOCIEDADE ABERTA COM O CAPITAL SOCIAL DE EUR 12 000 000
SEDE SOCIAL: RUA CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, 17, 6º A
1070-313 LISBOA
COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRÍCULA E DE
PESSOA COLECTIVA 500 255 342
Em cumprimento do disposto nas alíneas b) do nº 1 e b) do nº 2 do artigo 249º
do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que na Assembleia Geral da
Sociedade realizada hoje foram aprovados por unanimidade:
Ponto Um: Foram aprovadas por unanimidade os documentos de prestação de
contas individuais consolidadas do exercício de 2011, incluindo os relatórios
individual e consolidado de gestão, as contas individuais e consolidadas, o
relatório anual do Conselho Fiscal e o relatório de governo societário Relatório
de Gestão e contas individuais de exercício relativo ao ano de 2011.
Ponto Dois: Foi aprovada por unanimidade a proposta de Aplicação de
Resultados alternativa apresentada pelo accionista Triângulo-Mor nos seguintes
termos: “Propõe-se que, em alternativa à proposta apresentada pelo Conselho
de Administração da Orey Antunes, S.A., em 30 de Abril de 2012, o Resultado
Líquido apurado no exercício de 2011, no montante total de €8.438.096 tenha
a seguinte aplicação:_____________________________________________
Para Reserva Legal (5%).......................................................€

421.905,00

Dividendos: ........................................................................€ 3.500.000,00
Gratificações aos membros do Conselho de Administração(*)....€

582.308,00

Resultados Transitados ....................................................... € 3.933.883,00
TOTAL ...............................................................................€ 8.438.085,00
(*) 10% do resultado consolidado do grupo de 2011, no montante de
€5.823.085,00___________________________________________________
Propõe-se ainda que as gratificações individuais de cada membro do Conselho
de Administração sejam atribuídos nos termos do que foi deliberado pela
Comissão de Vencimentos._________________________________________
Ponto Três: Foi aprovado por unanimidade a aprovação de um voto de louvor e
confiança em todos e cada um dos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal, especialmente em relação ao Senhor Dr. João Alves, atento
o trabalho realizado no âmbito da Auditoria, pela forma como conduziram os
negócios da sociedade e desempenharam o seu papel neste difícil ano de
2011.___________

Ponto Quatro: Foi aprovado por unanimidade a declaração relativa à política de
remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da
Sociedade apresentada pela Comissão de Remunerações.

