Maia, 30 de Abril de 2012

INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES TOMADAS NA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS
A Sonae informa, nos termos e para os efeitos do Artº 249.º do Código dos Valores
Mobiliários e do Regulamento CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Anual
hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:
1- Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas, e respetivos
anexos relativos ao exercício de 2011, tal como apresentados pelo Conselho de
Administração.
2- Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2011, nos
seguintes termos:
a. Que os resultados do exercício, negativos no montante de 63.517.228,97
euros, sejam transferidos para resultados transitados;
b. Proceder à distribuição aos acionistas de reservas livres no montante de
66.200.000 euros, equivalente ao dividendo ilíquido, por ação, de 0, 0331
euros, excluindo-se todavia, do montante global de reservas livres a
distribuir, o que couber às ações que, até à data da distribuição, venham,
eventualmente, a ser adquiridas pela própria sociedade ou por sociedades
suas dependentes.
3- Aprovar um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos
de administração e fiscalização durante o exercício de 2011.

4- Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à Política de
Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como sobre o plano de
atribuição de ações e respetivo regulamento, a aplicar pela Comissão de
Vencimentos, nos termos da proposta por esta apresentada e previamente
divulgada.
5- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses,
proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de
10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente
divulgada.
6- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses,
proceder à aquisição e à alienação de obrigações próprias, dentro do limite legal
de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente
divulgada.
7- Autorizar a aquisição e/ou a detenção de ações próprias da sociedade por
sociedades dela dependentes, no período de 18 meses e dentro dos limites legais,
nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e
previamente divulgada.
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