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Exmº Senhor 

Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral da  

Sonae, SGPS, SA 

Lugar do Espido 

4470 Maia 
 
 
Ponto nº 8 
 

 
 

PROPOSTA 
 
 

Nos termos da política de remuneração aprovada pela Assembleia Geral realizada em 21 de 

Abril de 2007, aplicável ao mandato em curso, foi adoptada a atribuição de um Plano de 

Prémio de Desempenho Diferido dirigido a membros executivos do órgão de administração e a 

quadros, que poderá passar pela atribuição de acções próprias e cuja concretização se 

encontra historicamente explicitada no Relatório de Governo da Sociedade. 

 

Nestes termos e com o propósito de dar continuidade à execução do referido Plano de Prémio 

de Desempenho Diferido e de planos de remuneração semelhantes aprovados em sociedades 

subsidiárias:  

 

Propõe-se que se delibere autorizar a atribuição a membros executivos do órgão de 

administração e a quadros desta sociedade e de sociedades subsidiárias, nos termos da 

respectiva política de remuneração, durante os próximos 18 meses e através de operação fora 

de mercado regulamentado, de um número de acções próprias com o limite máximo de 1% do 

capital social da sociedade, sendo cada acção valorizada à data da atribuição, ao menor dos 

seguintes valores: cotação de fecho do primeiro dia útil subsequente à Assembleia Geral desta 

sociedade ou cotação média de fecho dos últimos trinta dias anteriores à Assembleia Geral. 

Os encargos decorrentes da atribuição de acções próprias desta sociedade aos 



Sonae SGPS, SA 

Lugar do Espido   Via Norte   Apartado 1011 

4470-909 Maia  Portugal 

Tel (+351) 22 948 75 22/76 22     

Fax (+351) 22 948 77 22 

www.sonae.pt 

 

 

 

 
Sociedade Aberta Capital Social  Eur 2 000 000 000,00  

Matriculada na C.R.C. da Maia sob o número único de matrícula e identificação fiscal  500 273 170 

 

administradores executivos e quadros de sociedades subsidiárias são da responsabilidade 

destas. 

 
 
Porto, 17 de Março de 2009 
 
Pelo Conselho de Administração, 


