TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.
Sede: Edifício 25, Aeroporto de Lisboa, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa, 1700-008 Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 506 623 602
Capital social: 15.000.000,00 Euros
Capital próprio: valor negativo de 474.051.708 Euros

Proposta de deliberação
Ponto três da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual
convocada para o dia 9 de maio de 2018
(Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade)
Considerando:
(i)

O disposto na alínea c) do número 1 do artigo 376.º e nos números 1 e 2 do artigo 455.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais, nos termos dos quais a assembleia geral anual
deve proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, devendo
essa apreciação concluir por uma deliberação de confiança em todos ou alguns dos órgãos
de administração e de fiscalização e respetivos membros ou por destituição de algum ou
alguns destes;

(ii)

A prossecução da atividade da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.
(doravante designada por “Sociedade”) e do grupo societário a que pertence a Sociedade
(doravante designado por “Grupo TAP”) de acordo com os objetivos estratégicos definidos
no projeto estratégico do Grupo TAP;

(iii)

Os resultados positivos obtidos pela Sociedade e pelo Grupo TAP no exercício de 2017; e

(iv)

A diligência e disponibilidade demonstradas pelo Conselho Fiscal e pela Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas da Sociedade no desempenho das suas funções de fiscalização
durante o exercício de 2017;

As acionistas da Sociedade, Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. e a Atlantic Gateway SGPS,
Lda., propõem que a Assembleia Geral da Sociedade delibere, nos termos do disposto na alínea c) do
número 1 do artigo 376.º e nos números 1 e 2 do artigo 455.º, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, aprovar um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da
Sociedade e em cada um dos seus membros, bem como na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da
Sociedade, pelo desempenho das respetivas funções durante o exercício de 2017.
Lisboa, 2 de abril de 2018
Pelas acionistas da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.,
Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. e Atlantic Gateway SGPS, Lda.

1/1

