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Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Ordinária da Empresa
BANCO SANTANDER, S.A. (ES0113900J37), realizada no dia 2018-03-22 às 09:30 horas, no(a) Palácio de Exposições e Congressos (Avenida del Racing, s/n)
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
Primeiro.- Contas anuais e gestão da Sociedade.
Primeiro A. Exame e aprovação, consoante o caso, das contas anuais (balanço, demonstração de resultados, mapa de receitas e despesas, alterações no capital próprio, demonstrações de fluxos de caixa e anexo
ao balanço e à demonstração de resultados) e dos relatórios de gestão do Banco Santander, S.A. e do seu Grupo consolidado, correspondentes ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Primeiro B. Exame e aprovação, consoante o caso, da gestão da Sociedade ao longo do Exercício de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Segundo.- Aplicação de resultados do Exercício de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Terceiro.- Conselho de administração: nomeação, reeleição ou ratificação de administradores.
Terceiro A. Fixação do número de administradores.
Terceiro B. Nomeação do Senhor Álvaro Antonio Cardoso de Souza.
Terceiro C. Ratificação da nomeação do Senhor Ramiro Mato García-Ansorena.
Terceiro D. Reeleição do Senhor Carlos Fernández González.
Terceiro E. Reeleição do Senhor Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca.
Terceiro F. Reeleição do Senhor Guillermo de la Dehesa.
Terceiro G. Reeleição da Senhora Sol Daurella Comadrán.
Terceiro H. Reeleição da Senhora Homaira Akbari.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quarto.- Autorização para que o Banco e as suas sociedades filiais possam adquirir ações próprias nos termos do disposto nos artigos 146 e 509 da Ley de Sociedades de Capital, ficando sem efeito, na parte não
utilizada, a autorização concedida mediante a deliberação Quinta II) da assembleia geral ordinária de acionistas de 28 de março de 2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quinto.- Alteração dos seguintes artigos dos Estatutos:
Quinto A. Alteração dos artigos relativos ao conselho de administração: artigo 40 (criação de valor para o acionista) e artigo 41 (composição quantitativa do conselho).
Quinto B. Alteração dos artigos relativos à delegação de poderes do conselho e às comissões do conselho: artigo 48 (o presidente executivo), artigo 50 (comissões do conselho de administração), supressão do
artigo 52 (comissão delegada de riscos), renumeração dos atuais artigos 53 (comissão de auditoria), 54 (comissão de nomeações), 54 bis (comissão de remunerações) e 54 ter (comissão de supervisão de riscos,
regulação e cumprimento), como novos artigos 52, 53, 54 e 54 bis respetivamente, e inclusão de um novo artigo 54 ter (comissão de banca responsável, sustentabilidade e cultura).
Quinto C. Alteração dos artigos relativos a instrumentos de informação: artigo 60 (relatório anual de governo societário).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sexto.- Delegação no conselho de administração do poder de executar a deliberação de aumento do capital social a adotar pela própria assembleia, em conformidade com o disposto no artigo 297.1.a) da Ley de
Sociedades de Capital, ficando sem efeito, na parte não utilizada, a autorização concedida mediante a deliberação Quarta da assembleia geral ordinária de acionistas de 7 de abril de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sétimo.- Autorização do conselho de administração para, em conformidade com o disposto no artigo 279.1.b) da Ley de Sociedades de Capital, proceder ao aumento do capital social, uma ou várias vezes e em
qualquer momento, durante o prazo de três anos, por entradas em dinheiro e até ao montante nominal máximo de 4.034.038.395,50 euros, nos termos e condições que considere convenientes, ficando assim
sem efeito, na parte não utilizada, a autorização concedida mediante a deliberação Quinta II) da assembleia geral ordinária de acionistas de 7 de abril de 2017. Delegação para exclusão do direito de subscrição
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preferencial, em conformidade com o estabelecido no artigo 506 da Ley de Sociedades de Capital.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oitavo.- Aumento de capital, no montante a determinar nos termos da respetiva deliberação, mediante a emissão de novas ações ordinárias com o valor nominal de 0,5 euros cada uma, sem prémio de emissão,
da mesma classe e série das atualmente em circulação, por incorporação de reservas. Oferta para aquisição de direitos de incorporação a um preço garantido. Previsão expressa da possibilidade de subscrição
incompleta. Delegação de poderes no conselho de administração, com possibilidade de delegação na comissão executiva, para, fixação das condições do aumento em tudo o que não tenha sido previsto por esta
assembleia geral, realizar os atos necessários para a sua execução, adaptar a redação dos números 1 e 2 do artigo 5 dos estatutos à nova cifra do capital social e outorgar os documentos públicos e privados que
sejam necessários para a execução do aumento de capital. Requerimento, junto dos órgãos competentes, nacionais e estrangeiros, para a admissão à negociação das novas ações nas Bolsas de Valores de Madrid,
Barcelona, Bilbao e Valência, através do Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Contínuo), e nas Bolsas de Valores estrangeiras em que as ações do Banco Santander estejam cotadas (atualmente, Lisboa,
Londres, Milão, Varsóvia, Buenos Aires, México, Nova Iorque - através de ADSs (American Depositary Shares) - e São Paulo - através de BDRs - (Brazilian Depositary Receipts)-), na forma exigível em cada uma delas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nono.- Política de remunerações dos administradores.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Décimo.- Sistema de retribuição dos administradores: fixação do montante máximo da retribuição anual a atribuir ao conjunto dos administradores, na sua condição de administradores.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Décimo Primeiro.- Sistema de retribuição: aprovação do rácio máximo entre as componentes fixas e variáveis da remuneração total dos administradores executivos e outros trabalhadores pertencentes a
categorias cujas atividades profissionais incidam de maneira significativa no perfil de risco.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Décimo Segundo.- Aprovação da aplicação de planos retributivos que implicam a entrega de ações ou opções sobre ações:
Décimo Segundo A. Plano de Retribuição Variável Diferida e Vinculada a Objetivos Plurianuais.
Décimo Segundo B. Plano de Retribuição Variável Diferida e Condicionada.
Décimo Segundo C. Aplicação da política de buy-outs do Grupo.
Décimo Segundo D. Plano para trabalhadores do Santander UK Group Holdings plc. e de outras sociedades do Grupo no Reino Unido mediante opções sobre ações do Banco, sujeito à contribuição periódica de
quantias monetárias e a determinados requisitos de permanência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Décimo Terceiro.- Autorização do conselho de administração para a interpretação, correção, complemento, execução e desenvolvimento das deliberações que sejam tomadas pela assembleia, bem como para
substabelecer os poderes que lhe sejam atribuídos pela assembleia e concessão de poderes para a elevação de tais deliberações a instrumento público.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Décimo Quarto.- Relatório anual sobre as remunerações dos administradores.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Ordinária pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.

Fundo
Fundo Pensões Celbi

18 de janeiro de 2019

Posição
470

% Capital

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

0.00%
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Fundo Pensões Centralcer

3,829

0.00%

731

0.00%

Fundo Pensões BNPP

3,744

0.00%

Fundo Pensões Symington

1,489

0.00%

Fundo Pensões Banco do Brasil

1,435

0.00%

Fundo Pensões Gescartão

1,436

0.00%

645

0.00%

Fundo Pensões Unicer

2,891

0.00%

Fundo Pensões IAPMEI

2,768

0.00%

Fundo Pensões Socitrel

807

0.00%

6,723

0.00%

338

0.00%

5,084

0.00%

Fundo Pensões Aberto BPI Acções

50,685

0.00%

Fundo Pensões Unicre

23,593

0.00%

1,463

0.00%

Fundo Pensões Valorização

51,238

0.00%

Fundo Pensões Epal

12,165

0.00%

Fundo Pensões Pernod Ricard

601

0.00%

Fundo Pensões Cinca

537

0.00%

10,783

0.00%

Fundo Pensões CEMAH

3,597

0.00%

Fundo Pensões Novartis

2,103

0.00%

Fundo Pensões Tejo

597

0.00%

Fundo Pensões Sorefame

296

0.00%

190,048

0.00%

Fundo Pensões ICP Anacom

Fundo Pensões BPI Vida PPR

Fundo Pensões GDP
Fundo Pensões Portucel
Fundo Pensões ICP

Fundo Pensões Daimler Portugal

Fundo Pensões Ab.BPI Segurança

Total detido
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5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção
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1 - Assembleia Geral Ordinária da Empresa
EDP Renováveis, S.A. (ES0127797019), realizada no dia 2018-04-03 às 12:00 horas, no(a) Auditório “Casa de Lector”, Paseo de la Chopera número 11, 28045 Madrid
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
Primeiro. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao
exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Segundo. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017, assim como à distribuição de dividendos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Terceiro. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de
Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quarto. Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quinto. Conselho de Administração. Ratificação da nomeação por cooptação dos Conselheiros:
Quinto A: Ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo.
Quinto B: Ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sexto. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sétimo. Eleição, como Auditores de contas da EDP Renováveis, S.A., da PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., registada no Registro Oficial dos Auditores sob o número S0242 e C.I.F. B-79031290, para os anos
2018, 2019 e 2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oitavo. Delegação de poderes para formalização e execução das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação,
correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Ordinária pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
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Fundo

Posição

% Capital

Fundo Pensões Socitrel

620

0.00%

Total detido

620

0.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção
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1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
Viacer - Sociedade Gestora de Participações Sociais Lda (VIACER Soc.Quotas), realizada no dia 2018-04-16 às 11:30 horas, no(a) Hotel Solverde, (Sala Londres), 4410-154 S. F
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1-Deliberar sobre as propostas a apresentar pela Viacer na Assembleia Geral Anual da SUPER BOCK GROUP,SGPS,S.A. relativas às seguintes matérias:
-Relatorio de Gestão e Contas individuais e consolidadas da Super Bock Group, SGPS, S.A. Do exercício de 2017;
-Aplicação de resultados do exercício de 2017 e distribuição de bens sociais;
-Apreciação geral da administração e fiscalização da Super Bock Group, SGPS, S.A, durante o exercício de 2017;
-Eleição para o triénio de 2018-2020 dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e da Comissão de Remunerações prevista na alínea d) do artigo 9º dos
Estatutos, bem como nomear, sob proposta do Conselho Fiscal, o revisor de Oficial de Contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2-Designar o representante da Viacer na Assembleia Geral anual da Super Bock Group S.A., bem como as propostas que, nos termos do numero anterior, o mesmo deverá apresentar nessa Assembleia e o
respetivo sentido de voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade foi representada na Assembleia Geral Anual pelo(a) Sr. Dr. Luis Manuel Alencoão Brigido da Graça Moura a quem foram concedidos plenos
poderes para votar as propostas para subscrever quaisquer proposta ou documentos, bem como para discutir e votar todos os assuntos que sejam tratados na Assembleia
em regime de exclusividade, por conta do(s) fundo(s) indicado(s).

Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

14

14.00%

Total detido

14

14.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)
F

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

F
(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção
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1 - Assembleia Geral da Empresa
REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS (PTREL0AM0008), realizada no dia 2018-05-03 às 10:30 horas, no(a) Rua Cidade de Goa, n.º 4, 2685-038 Sacavém
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 acompanhados, designadamente, dos documentos de certificação
legal de contas, do parecer do órgão de fiscalização, do relatório de atividade da Comissão de Auditoria e do relatório de governo societário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de ações próprias pela REN e sociedades participadas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de obrigações próprias e outros valores mobiliários próprios representativos de dívida, pela REN e sociedades participadas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre uma declaração da Comissão de Vencimentos acerca da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da Mesa da Assembleia Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais da REN para um novo mandato, relativo ao triénio 2018-2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo
Fundo Pensões ICP Anacom
Fundo Pensões Centralcer
Fundo Pensões Daimler Portugal

18 de janeiro de 2019

Posição

% Capital

4,936

0.00%

16,221

0.00%

6,491

0.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)
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FUNDO PENSÕES BANCO BPI

2,336,463

0.00%

45,676

0.00%

Fundo Pensões Celbi

1,498

0.00%

Fundo Pensões Symington

7,011

0.00%

105,250

0.00%

2,650

0.00%

Fundo Pensões BNPP

16,707

0.00%

Fundo Pensões IAPMEI

13,119

0.00%

Fundo Pensões Socitrel

3,570

0.00%

Fundo Pensões GDP

29,296

0.00%

Fundo Pensões Unicer

12,256

0.00%

Fundo Pensões ICP

35,215

0.00%

Fundo Pensões Portucel

1,431

0.00%

Fundo Pensões Gescartão

5,449

0.00%

Fundo Pensões Cinca

2,337

0.00%

165,242

0.00%

2,511

0.00%

228,685

0.00%

Fundo Pensões Banco do Brasil

6,430

0.00%

Fundo Pensões BPI Vida PPR

2,731

0.00%

14,873

0.00%

1,198

0.00%

31,716

0.00%

8,498

0.00%

3,107,460

0.00%

Fundo Pensões Ab.BPI Segurança

Fundo Pensões Unicre
Fundo Pensões Pernod Ricard

Fundo Pensões Aberto BPI Acções
Fundo Pensões Tejo
Fundo Pensões Valorização

Fundo Pensões CEMAH
Fundo Pensões Sorefame
Fundo Pensões Epal
Fundo Pensões Novartis

Total detido

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Ordinária da Empresa
SONAE CAPITAL, SGPS, S. A. (PTSNP0AE0008), realizada no dia 2018-05-03 às 12:30 horas, no(a) Lugar do Espido, Via Norte, Maia
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos membros dos órgãos sociais e dirigentes bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo
regulamento;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para novo mandato;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eleger o Revisor Oficial de Contas da sociedade para novo mandato;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, nos termos do disposto no artigo 325º-B do
Código das Sociedades Comerciais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Ordinária pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

498,613

0.20%

Total detido

498,613

0.20%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
SONAE, SGPS, S.A. (PTSON0AM0001), realizada no dia 2018-05-03 às 11:30 horas, no(a) sua Sede Social, sita no Lugar do Espido, Via Norte, Maia,
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Deliberar sobre a eleição do Auditor Externo da Sociedade até ao termo do mandato em curso 2015-2018;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à Política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades
Comerciais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo
Fundo Pensões Tejo
Fundo Pensões Ab.BPI Segurança
Fundo Pensões BPI Vida PPR

18 de janeiro de 2019

Posição

% Capital

6,481

0.00%

82,235

0.00%

4,920

0.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

Page 14 of 36

Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
Fundo Pensões Cinca

4,119

0.00%

Fundo Pensões ICP Anacom

8,502

0.00%

Fundo Pensões Epal

62,924

0.00%

Fundo Pensões CEMAH

36,721

0.00%

Fundo Pensões Banco do Brasil

11,297

0.00%

Fundo Pensões GDP

52,517

0.00%

Fundo Pensões Centralcer

29,202

0.00%

Fundo Pensões ICP

61,109

0.00%

4,607

0.00%

390,170

0.02%

22,066

0.00%

Fundo Pensões Sorefame

2,035

0.00%

Fundo Pensões Novartis

13,713

0.00%

9,299

0.00%

21,311

0.00%

31,294,939

1.56%

180,654

0.01%

Fundo Pensões Daimler Portugal

11,251

0.00%

Fundo Pensões BNPP

28,508

0.00%

375,331

0.02%

11,372

0.00%

Fundo Pensões Celbi

2,165

0.00%

Fundo Pensões Portucel

2,581

0.00%

Fundo Pensões Socitrel

6,180

0.00%

32,736,209

1.64%

Fundo Pensões Pernod Ricard
Fundo Pensões Valorização
Fundo Pensões Unicer

Fundo Pensões Gescartão
Fundo Pensões IAPMEI
FUNDO PENSÕES BANCO BPI
Fundo Pensões Unicre

Fundo Pensões Aberto BPI Acções
Fundo Pensões Symington

Total detido

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
Viacer - Sociedade Gestora de Participações Sociais Lda (VIACER Soc.Quotas), realizada no dia 2018-05-07 às 11:30 horas, no(a) Hotel Solverde, (Sala Londres), 4410-154 S. F
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Deliberar sobre o Relatorio de Gestão e Contas do exercicio de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Deliberar sobre a proposta de aplicaçãode resultados do exercicio de 2017 e distribuição de bens sociais;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade durante o exercicio de 2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
Esta Assembleia Geral não se realizou

4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade foi representada na Assembleia Geral Anual pelo(a) Sr. Dr. Luis Manuel Alencoão Brigido da Graça Moura a quem foram concedidos plenos
poderes para votar as propostas para subscrever quaisquer proposta ou documentos, bem como para discutir e votar todos os assuntos que sejam tratados na Assembleia
em regime de exclusividade, por conta do(s) fundo(s) indicado(s).

Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

14

14.00%

Total detido

14

14.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
NOS, SGPS, S.A. (PTZON0AM0006), realizada no dia 2018-05-10 às 15:30 horas, no(a) R.Actor António Silva, 9 - Campo Grande em Lisboa
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Deliberar sobre o relatorio de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidadas, relativos ao exercicio de 2017
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercicio de 2017
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade nos termos do dispostono artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a politica de remunerações dos membros dos orgãos de administração e de fiscalização da Sociedade
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acões próprias pela Sociedade e sociedades dependentes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Deliberar sobre a ratificação da cooptação de Luis Moutinho do Nascimento como vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

8,244,470

0.00%

Total detido

8,244,470

0.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
IBERSOL S.G.P.S., S.A. (PTIBS0AM0008), realizada no dia 2018-05-14 às 14:00 horas, no(a) Edifício Peninsula, Praça Bom Sucesso, 105/109, 9º Porto
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais relativos ao exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Contas Consolidadas e Relatório de Sustentabilidade, relativos ao exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social para trinta e seis milhões de euros, por incorporação de reservas;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Deliberar sobre a alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, conforme o teor constante da respectiva proposta publicada;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta Sociedade, por Sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do artigo 325º-B do Código das
Sociedades Comerciais;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Deliberar sobre a Proposta do Conselho Fiscal de eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Apreciação da declaração da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo
18 de janeiro de 2019

Posição

% Capital

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)
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Registo de BPI
voto nas
sociedades
emitentes
dos valores mobiliários
que integram
Vida
e Pensões
- Companhia
de Seguros,
SAo património
Registo de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património
FUNDO PENSÕES BANCO BPI

31,779

0.11%

Total detido

31,779

0.11%

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
Euronext N.V. (Euroclear France) (NL0006294274), realizada no dia 2018-05-15 às 10:30 horas, no(a) Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, The Netherlands
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Opening
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Presentation of the Chief Executive Officer (discussion item)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Annual report 2017: Explanation of the implementation of the remuneration policy (discussion item);Explanation of the policy on additions to reserves and dividends (discussion item);Proposal to adopt the 2017
financial statements (voting item 1);Proposal to adopt a dividend of EUR 1.73 per ordinary share (voting item 2);Proposal to discharge the members of the Managing Board in respect of their duties performed
during the year 2017 (voting item 3);Proposal to discharge the members of the Supervisory Board in respect of their duties performed during the year 2017 (voting item 4)
a. Explanation of the implementation of the remuneration policy (discussion item)
b. Explanation of the policy on additions to reserves and dividends (discussion item)
c. Proposal to adopt the 2017 financial statements (voting item 1)
d. Proposal to adopt a dividend of EUR 1.73 per ordinary share (voting item 2)
e. Proposal to discharge the members of the Managing Board in respect of their duties performed during the year 2017 (voting item 3)
f. Proposal to discharge the members of the Supervisory Board in respect of their duties performed during the year 2017 (voting item 4)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Composition of the Supervisory Board: Re-appointment of Manuel Ferreira da Silva as a member of the Supervisory Board (voting item 5);Re-appointment of Lieve Mostrey as a member of the Supervisory Board
(voting item 6);Appointment of Luc Keuleneer as a member of the Supervisory Board (voting item 7);Appointment of Padraic O’Connor as a member of the Supervisory Board (voting item 8)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Composition of the Managing Board: Appointment of Deirdre Somers as a member of the Managing Board (voting item 9)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Proposal to amend the remuneration policy (voting item 10)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Proposal regarding the remuneration of the Supervisory Board (voting item 11)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Proposal to appoint the external auditor (voting item 12)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Proposal to designate the Managing Board as the competent body: to issue ordinary shares (voting item 13);to restrict or exclude the pre-emptive rights of shareholders (voting item 14)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.Proposal to authorise the Managing Board to acquire ordinary shares in the share capital of the company on behalf of the company (voting item 15)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.Corporate governance (discussion item)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18 de
janeiro de 2019
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12.Any other business
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

798,000

1.14%

Total detido

798,000

1.14%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Participantes do Fundo
Banif Imogest FII (PTBNIBIM0009), realizada no dia 2018-05-18 às 15:00 horas, no(a) Rua Coronel Bento Roma, 4 - 4A, 3º Piso em Lisboa
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1.Apresentação pela Entidade Gestora da situação atual do Fundo;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Apresentação pela Entidade Gestora dos cenários alternativos do Fundo, tendo em consideração o seu prazo de liquidação, nomeadamente as vantagens e desvantagens das seguintes alternativas:
a) Prorrogação do prazo de liquidação do Fundo;
b) Reversão da liquidação do Fundo;
c) Liquidação em espécie do Fundo; e
d) Venda “forçada” dos ativos do Fundo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Deliberar sobre qual dos cenários alternativos apresentados e explicitados ao abrigo do ponto 2 da ordem de trabalhos deverá ser implementado no Fundo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Deliberar sobre as alterações necessárias ao Regulamento de Gestão do Fundo, tendo em vista a implementação do deliberado ao abrigo do ponto 3 da ordem de trabalhos
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Deliberar sobre as alterações necessárias ao Regulamento de Gestão do Fundo, tendo em vista permitir o reembolso das unidades de participação em espécie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Outros assuntos de interesse do Fundo ou dos Participantes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
Na sexta feira às 17h30, a AG foi suspensa no ponto dois e antes do ponto 3 onde poderia ter havido
deliberações. Está prevista ser retomada no dia 15 de Junho

4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade foi representada na Assembleia Participantes pelo(a) Sr. Dr. Manuel José Puerta da Costa a quem foram concedidos plenos
poderes para votar as propostas para subscrever quaisquer proposta ou documentos, bem como para discutir e votar todos os assuntos que sejam tratados na Assembleia
em regime de Exclusividade, por conta do(s) fundo(s) indicado(s).
Fundo
Fundo Pensões ANA

18 de janeiro de 2019

Posição
98,445

% Capital
2.64%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)
F

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

F
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Total detido

98,445

2.64%

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Geral Ordinária da Empresa
The Navigator Company, S.A. (PTPTI0AM0006), realizada no dia 2018-05-23 às 16:00 horas, no(a) Hotel Ritz, na Rua Rodrigo da Fonseca, 88, em Lisboa
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço, e contas do exercicio de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Deliberar sobre o relatorio, balanço e contas consolidadas do exercicio de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Deliberar sobre a proposta de distribuição aos accionistas de reservas da Sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Deliberar sobre proposta de libertação de parte da reserva legal;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Deliberar sobre a Politica de Remuneração dos Orgãos Sociais;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias nos termos dos artigos 319º, 320º e 354º do Código das Sociedades Comerciais;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Deliberar sobre a proposta de designação do Presidente e de um vogal do Conselho Fiscal, até ao final do mandatoem curso dos restantes titulares dos orgãos sociais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Ordinária pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.

Fundo
FUNDO PENSÕES BANCO BPI

18 de janeiro de 2019

Posição
30,412,139

% Capital

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

6.08%
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Total detido

30,412,139

6.08%

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
Banco Comercial Português, S.A. (PTBCP0AM0015), realizada no dia 2018-05-30 às 14:30 horas, no(a) Tagus Park - Av.Prof.Dr.Cavaco Silva, Edificio 8, Porto Salvo, Oeiras
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1-Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2-Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3-Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4-Deliberar sobre a política de remuneração do Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5-Deliberar sobre a alteração do Regulamento de Reforma dos Administradores Executivos do Banco Comercial Português considerando a aprovação de atribuição de uma contribuição única destinada ao
complemento de reforma dos membros da Comissão Executiva;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6-Deliberar sobre a política interna de seleção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7-Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade, nos termos a seguir indicados:
a)Modificação do art.10º, 13º, 15º, 17º, 25º, 28º, 29º, 35º, 36º, 37º, 38º, aditamento de novos art. 40º a 45º; e renumeração dos atuais artigos 40º e seguintes com alteração dos atuais 40º, 41º, 48
b)Eventual alteração estatutária adicional dos artigos 3º e 29
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8-Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o mandato com início e, 2018, incluindo a Comissão de Auditoria;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9-Deliberar sobre a eleição do Conselho de Remunerações e Previdência para o mandato com início em 2018;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10-Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.

18 de janeiro de 2019
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Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

20

0.00%

Total detido

20

0.00%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
BPI Strategies Capital SICAV-SIF (LU1496889780), realizada no dia 2018-06-28 às 15:00 horas, no(a) 15 Avenue, JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1. Presentation of the managment report and of the report issued by the "Reviseur d'Entreprises Agréé" for the year ended 31 December 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Allocation of net results as of 31 December 2017;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Directors fees: approval of the payment of EUR 15'000 (gross amount) as Directors fees for Mr Vicent Decalf for year 2018;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Discharge to the board of directors for the period under review;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Election of the board of directors until the next annual general meeting: renewal of the mandate of Mr Vicent Decalf; renewal of the mandate of Mr Francisco Xavier Empis De Avilez; renewal of the mandate of
Mr Antonio Luna Vaz
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Election of the "Reviseur d?entreprises Agréé" until the next annual general meeting: renewal of the mandate of Deloitte Audit S. à r.l.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO PENSÕES BANCO BPI

16,046

0.03%

Total detido

16,046

0.03%

18 de janeiro de 2019

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes
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5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção

18 de janeiro de 2019
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1 - Assembleia Participantes do Fundo
Cimóvel-Fundo de Invest.Imob. Fechado (PTNOFMIN0003), realizada no dia 2018-10-29 às 11:00 horas, no(a) Avenida Alvares Cabral, 41, Lisboa
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
Único-Substituição da Sociedade Gestora
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
A AG, foi suspensa, e retomará os seus trabalhos na próximo dia 2018-11-05 às 14h30

4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade foi representada na Assembleia Participantes pelo(a) Sr. Dr. Manuel José Puerta da Costa a quem foram concedidos plenos
poderes para votar as propostas para subscrever quaisquer proposta ou documentos, bem como para discutir e votar todos os assuntos que sejam tratados na Assembleia
em regime de Exclusividade, por conta do(s) fundo(s) indicado(s).
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO DE PENSOES SALVADOR CAETA

4,114,425

53.71%

Total detido

4,114,425

53.71%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

F
(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção
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1 - Assembleia Geral Anual da Empresa
Banco Comercial Português, S.A. (PTBCP0AM0015), realizada no dia 2018-11-05 às 14:30 horas, no(a) Tagus Park - Av.Prof.Dr.Cavaco Silva, Edificio 8, Porto Salvo, Oeiras
2 - Propostas de deliberações ou apresentações incluidas na ordem de trabalhos
1-Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade, por modifcação do nº. 2 do artigo 55º dos Estatutos do Banco.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2-Reformular as rubricas do capital próprio com a finalidade especial de reforço inequívoco de condições futuras de existência de fundos uscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis, mediante redução
da cifra de capital social em 875,738,053.72 euros, sem alteração do número de ações (sem valor nominal) existentes e sem alteração da situação líquida, com consequente alteração do nº. 1 do artigo 4º do
contrato de sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 - Propostas de deliberações não incluidas na ordem de trabalhos
4 - Forma de exercício e sentido de voto da companhia nos pontos das: (*)

Ordem de trabalhos (2)

Não incluidas (3)

Com afastamento (5)

A sociedade não participou na Assembleia Geral Anual pelo(s) motivo(s): A BPI Vida e Pensões não considerou ser necessária a sua participação neste evento.
Fundo

Posição

% Capital

FUNDO DE PENSOES SALVADOR CAETA

1,184,044

0.02%

Total detido

1,184,044

0.02%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª(*)

1ª 2ª

a) b)

c)

d) e)

f)

(*) e seguintes

5 - Politicas de voto da companhia
a) Corporate Governance: A BPI Vida e Pensões votará favorávelmente a eleição de membros para os corpos sociais excepto se tiver fundadas razões para se opor à sua designação
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alterações estatutárias: A BPI Vida e Pensões atenderá aos efeitos que estas alterações poderão ter na forma de organização das sociedades e em particular nos potenciais reflexos sobre a cotação das acções
quer a curto prazo quer a longo prazo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Alterações da estrutura de capital: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face às previsões económico-financeiras referentes à
actividade das sociedades da sociedade em questão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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d) Fusão e de aquisição excepto se considerar que não são adequadas face ao contexto económico e financeiro da sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Políticas de remuneração e de benefícios: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à natureza do negócio e dimensão da respectiva
sociedade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Responsabilidade social: A BPI Vida e Pensões votará favoravelmente as propostas apresentadas excepto se as considerar desadequadas face à dimensão da respectiva sociedade

(*) Favor/Contra/Abstenção
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