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COMUNICADO 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 
O BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., informa que em reunião da Assembleia Geral Anual, 

realizada no presente dia 15 de Março de 2013, foram aprovadas, pelos Senhores 

Accionistas, as seguintes deliberações: 

1. A aprovação do Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respectivos 

anexos, relativos ao exercício de 2012; 

2.  A aprovação da seguinte proposta de aplicação de resultados: 

“ O Resultado Líquido do Exercício, em termos individuais e referente ao ano de 2012, foi 

negativo em € 9.179.589,40 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta 

e nove euros e quarenta cêntimos) e o Resultado Líquido do Exercício, consolidado, em 

2012, foi de € 88.067.821 (oitenta e oito milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e 

um euros) 

Assim, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação de 

resultados: 

Transferência do Resultado Líquido negativo no montante de € 9.179.589,40 (nove milhões, 

cento e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove euros e quarenta cêntimos) para 

Resultados Transitados.” 

3. A aprovação de um voto de louvor e confiança na Administração e Fiscalização da 

Sociedade e em cada um dos seus membros, pela actividade desenvolvida ao longo deste 

ano; 

4. A aprovação de uma declaração sobre a política de remuneração dos membros dos 

órgãos de administração e de fiscalização; 

5. A aprovação da proposta de aquisição e alienação de acções próprias; 

6. A aprovação da proposta de aquisição e alienação de obrigações próprias; 

7. A aprovação da eleição dos Órgãos Sociais e Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, para o Triénio 2013/2015.  

8. A aprovação da eleição da Comissão de Vencimentos para o Triénio 2013/2015. 

Lisboa, 15 de Março de 2013   

         Banco Santander Totta, S.A. 


