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4 de maio de 2022

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre
deliberações da Assembleia Geral Anual

O Banco Comercial Português, S.A. informa ter-se realizado hoje a Assembleia Geral Anual
de Acionistas, por meios telemáticos e simultaneamente nas instalações do Banco, com a
participação de Acionistas detentores de 64,31% do respetivo capital social, com as
seguintes deliberações:
Ponto Um – Foi aprovado o Relatório de Gestão, o balanço e as contas individuais e
consolidadas, relativos ao exercício de 2021 e Relatório do Governo Societário, que inclui
capítulo sobre a remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e o Relatório de
Sustentabilidade;
Ponto Dois – Foi aprovada proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2021;
Ponto Três – Foi aprovado um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração,
incluindo a Comissão Executiva e a Comissão de Auditoria, e em cada um dos respetivos
membros, bem como no Revisor Oficial de Contas e no seu representante;
Ponto Quatro – Foi aprovada a atualização da política de remuneração dos Membros dos
Órgãos de Administração e de Fiscalização;
Ponto Cinco – Foi aprovada a atualização da política interna de seleção e avaliação da
adequação dos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização e dos titulares de
funções essenciais;
Ponto Seis – Foi aprovada a atualização da política de seleção e designação do revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas e de contratação de serviços
distintos de auditoria não proibidos, nos termos da legislação em vigor;
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Ponto Sete – Foi aprovada a proposta de alteração do contrato de sociedade do Banco
Comercial Português, S.A.;
Ponto Oito – Foi eleito o Conselho de Administração para o mandato 2022/2025, incluindo
a Comissão de Auditoria;
Ponto Nove – Foi eleito o Conselho de Remunerações e Previdência para o mandato
2022/2025;
Ponto Dez – Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de ações e obrigações
próprias.

Fim de comunicado
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