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PRESS RELEASE 

Corticeira Amorim 

Deliberações da Assembleia Geral Anual 
 

Mozelos, Portugal, 28 de abril de 2022 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A., informa sobre as deliberações da 

Assembleia Geral Anual, realizada hoje, 28 de abril de 2022: 

Ponto 1 e 2. Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021, em base 

individual e consolidada, conforme disponibilizado no site da sociedade em formato ESEF. 

Ponto 3. Aprovado, por unanimidade, o relatório do governo societário do exercício de 2021, que inclui o relatório 

sobre remunerações. 

Ponto 4. Aprovado, por unanimidade, o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do 

exercício de 2021. 

Ponto 5. Aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação do resultado do líquido positivo de € 31.695.069,08 

(trinta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, sessenta e nove euros e oito cêntimos) apurado segundo as 

contas sociais:  

1) Para Dividendos: € 26.600.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos mil euros), que corresponde a € 0,20 

(vinte cêntimos) por ação,  

2) Para Reservas Livres: € 5.095.069,08 (cinco milhões, noventa e cinco mil, sessenta e nove euros e oito 

cêntimos). 

Ponto 6. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança ao Conselho de Administração, à Comissão de Auditoria, 

ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros. 

Ponto 7. Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do 

Código das Sociedades Comerciais. 

Ponto 8. Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do 

Código das Sociedade Comerciais. 

Ponto 9. Aprovado, por unanimidade, o regulamento de funcionamento da assembleia geral. 

Ponto 10. Aprovado, por maioria, a proposta do Conselho de Administração sobre a política de remunerações dos 

órgãos sociais e dos demais dirigentes. 
















