Comunicado

Lisboa, 28 de abril de 2014

Deliberações da assembleia geral anual de acionistas

A Galp Energia informa que, na assembleia geral anual de acionistas que se reuniu hoje, foram aprovadas as
propostas relativas aos pontos da ordem do dia, como se segue:
1.

O relatório único de gestão e as contas individuais e consolidadas respeitantes ao exercício de 2013,
incluindo o relatório de governo societário, acompanhados, nomeadamente, dos documentos de
certificação legal de contas e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal

2.

Aplicação dos resultados do exercício de 2013 da seguinte forma:


Resultados transitados: € 125.361.090,48



Dividendos: € 238.824.182,88 (que corresponde a um dividendo de €0,288 por ação, conforme
política de remuneração acionista aprovada em março de 2012, representando um crescimento
de 20% relativamente ao dividendo do ano anterior). No decorrer do mês de outubro de 2013
foram já distribuídos antecipadamente dividendos no montante de €119.412.091,43 (€0,144 por
ação)

3.

Um voto de louvor e apreço ao conselho de administração e aos órgãos de fiscalização, nomeadamente o
conselho fiscal e o revisor oficial de contas

4.

Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos
sociais

5.

Concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias
pela Sociedade e por sociedades participadas

6.

Concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações
próprias ou outros valores mobiliários próprios representativos de dívida, pela Sociedade e por
sociedades participadas

Nota: Todas as propostas estão disponíveis em:
http://www.galpenergia.com/PT/investidor/AssembleiaGeral/AGCorrente/Paginas/Home.aspx
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e,
consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores
importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório
& Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou
dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias.
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