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Assembleia Geral Anual 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos da Lei e dos Estatutos e a solicitação do Conselho de Administração, convoco os Senhores 
Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Anual, no próximo dia 20 de Abril de 2010, pelas 11 

horas, no Hotel Ipanema Porto, na Rua do Campo Alegre n.º 156, no Porto, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

  

1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas, do 

Finibanco-Holding, SGPS S.A., relativas ao exercício de 2009; 
 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2009; 

 

3. Deliberar sobre o Relatório do Governo da Sociedade referente ao exercício de 2009; 

 
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, relativa ao exercício 

de 2009; 

 

5. Deliberar sobre a aquisição de acções e obrigações próprias; 

 

6. Deliberar sobre a alienação de acções e obrigações próprias; 
 

7. Deliberar sobre a designação do Presidente e sobre a eleição de um Vogal do Conselho de 

Administração; 

 

8. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de 

remunerações dos órgãos sociais e demais dirigentes. 
 

Se a Assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica fixado o dia 4 de Maio de 2010, à 

mesma hora e no mesmo local, para a realização da mesma Assembleia Geral de Accionistas, podendo 

então a Assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital exigido por lei. 

 
As propostas de deliberação a apresentar à Assembleia pelo Conselho de Administração encontram-se à 
disposição dos Senhores Accionistas, no site do Finibanco -www.finibanco.pt-, em cumprimento do 

disposto na alínea g) do Artigo 5º.  do Regulamento da CMVM nº. 1/2010 e estas e os demais elementos 

e documentos, impostos por Lei e pelo Contrato de Sociedade, estão também na sede social à disposição 

dos Senhores Accionistas, para consulta, durante as horas de expediente, a partir do dia 5 de Abril de 

2010, nos termos do artigo 289 do Código das Sociedades Comerciais. 
 

Informam-se os Senhores Accionistas dos seguintes pontos:  

 
A - “ARTIGOS 12º E 15º. DO CONTRATO DE SOCIEDADE 

 
ARTIGO 12º (EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO) 
1. Tem direito a voto o Accionista titular de, pelo menos, cem acções registadas em conta aberta em 

seu nome, ou, tratando-se de acções tituladas, em seu nome averbadas, pelo menos desde o 
quinto dia útil anterior à data designada para a reunião da Assembleia Geral. 

http://www.finibanco.pt/


2. Tratando-se de acções escriturais o Accionista comprovará o seu registo mediante certificado 
emitido para o efeito pelo respectivo intermediário financeiro e que deverá ser apresentado ao 
Presidente da Mesa até ao quinto dia útil anterior à data designada para a reunião da Assembleia 
Geral.  

3. A cada grupo de cem acções corresponde um voto.   
4. É admitido o voto por correspondência, tanto em suporte de papel como por correio electrónico, 

contando tais votos para a formação do “quórum” constitutivo da Assembleia Geral. Caberá ao 
Presidente da Mesa verificar a regularidade desses votos e garantir a sua confidencialidade até ao 
momento da votação; 

5. Os votos por correspondência valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação 
apresentadas depois da sua emissão. 

 
ARTIGO 15º (CONVOCAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL)  
1. As convocatórias para a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas com a antecedência 

mínima e a publicidade impostas por Lei e na convocatória pode, desde logo, ser marcada uma 
segunda data de reunião, para o caso de a Assembleia não poder funcionar na primeira data 
marcada por falta de “quorum”. 

2. A Assembleia Geral pode deliberar, em primeira convocação, qualquer que seja o número de 
Accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que a Lei ou o contrato dispuserem de 
modo diferente. 

3. Não podendo a Assembleia Geral, por falta de "quorum", funcionar em primeira convocação e não 
havendo sido designada na convocatória uma segunda data de reunião, será convocada nos 
termos legais, nova reunião que poderá funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número 
de Accionistas presentes ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções 
correspondam”. 

 
B- Os Senhores Accionistas poderão fazer-se representar nos termos do Artigo 380º do Código das 

Sociedade Comerciais, ou agrupar-se nos termos da lei, por forma a perfazer o número de acções 

necessário ao exercício do direito de voto, devendo designar por acordo um só de entre eles para os 

representar na Assembleia Geral. Os formulários relativos aos instrumentos de representação estão 
disponíveis no sítio do Finibanco www.finibanco.pt. 

 
C- Nos termos do Artigo 22º do Código dos Valores Mobiliários e do nº. 4 do Artigo 12º. do Contrato de 

Sociedade em vigor, os Senhores Accionistas poderão exercer o direito de voto por correspondência 

sobre todas as matérias indicadas na Ordem de Trabalhos, devendo para o efeito proceder do 

seguinte modo: 

 

C1-Voto por via postal 
 

Para este efeito deverão ser solicitados ao Secretário da Sociedade, na morada abaixo indicada, os 

boletins de voto por meio de carta registada e com aviso de recepção, a receber na Sociedade até ao 
10º. dia (9 de Abril) anterior à data da realização da Assembleia, ou aceder ao site do Finibanco, 

www.finibanco.pt, onde se encontram igualmente disponíveis os referidos formulários. 

 
As declarações de voto deverão ser recebidas na sede da Sociedade, por meio de carta registada com 

aviso de recepção, até às 15 horas do dia útil anterior (19 de Abril) à data da realização da 

Assembleia Geral, sendo dirigidas ao Finibanco-Holding, SGPS S.A., à atenção do Secretário da 

Sociedade, Senhor Dr. António Manso Gigante, Rua Júlio Dinis, nº 157, 4050 - 323 Porto. 

 

A carta dirigida à Sociedade deverá conter os votos em sobrescritos fechados, indicando cada um dos 
sobrescritos o ponto da Ordem de Trabalhos a que respeita.  

 

A referida carta deverá conter ainda certificado que comprove a legitimidade para o exercício de 

direitos sociais, emitido pela entidade registadora ou pelo depositário dos títulos, nos termos dos 

artigos 78º. e 104º. do Código dos Valores Mobiliários. 
 

A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções ou pelo seu representante legal, 

devendo o Accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu 

http://www.finibanco.pt/


bilhete de identidade, e, se pessoa colectiva, apresentar a assinatura  reconhecida nos termos legais, 

na qualidade e com poderes para o acto. 

 

Os subscritos que contêm as declarações de voto serão abertos no momento da votação do ponto da 
Ordem de Trabalhos a que respeitam. 

 

C2- Voto por via electrónica 

 

Os Senhores Accionistas interessados em usar esta via para votar, deverão solicitar ao Finibanco, 
através do endereço electrónico agigante@finibanco.pt, até ao 10º dia (9 de Abril) anterior à data da 

realização da Assembleia Geral, o necessário código secreto que lhes permitirá exercer o seu direito 

de voto, sendo-lhes este código fornecido por via postal, no decurso dos três dias úteis seguintes. 

 

Os votos por via electrónica estarão disponíveis em http://smv.multicert.com e deverão ser recebidos 

até ao 2º. dia útil (16 de Abril) anterior à data da realização da Assembleia Geral. 

 
Nos termos gerais do artigo 12º. do contrato de sociedade, os Senhores Accionistas deverão 

apresentar até ao 5º. dia útil (13 de Abril) anterior à realização da Assembleia Geral, certificado que 

comprove a legitimidade para o exercício de direitos sociais, emitido pela entidade registadora ou 

pelo depositário dos títulos, nos termos dos artigos 78º e 104º do Código dos Valores Mobiliários. 

 
Os votos recebidos por esta via serão abertos pela Mesa da Assembleia, no momento da votação de 

cada um dos pontos da Ordem de Trabalhos. 

 

Os votos por correspondência serão computados como votos negativos relativamente às propostas de 

deliberação apresentadas posteriormente à sua emissão. 

 
A presença, até ao momento do início da Assembleia Geral, de Accionista ou de um seu representante, 

que tenha votado por correspondência postal ou com recurso a meios electrónicos, implica a revogação 

do voto daquela forma expresso. 

 

Cabe ao Presidente da Mesa não só verificar a autenticidade e regularidade dos votos por 
correspondência, como também assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação. 

 

Serão elaboradas listas de presença distintas para os Accionistas que votem por correspondência (por 

via postal e por via electrónica) e para os que intervenham presencialmente. 

 

Porto, 15 de Março de 2010. 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

Professor Doutor António Joaquim de Matos Pinto Monteiro 
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