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Comunicado 
 

Deliberações da Assembleia Geral de 31 de maio de 2021 

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que a Assembleia Geral realizada no dia 31 de maio de 

2021 deliberou aprovar: 

 Os documentos de prestação de contas do ano de 2020; 

 A proposta do Conselho de Administração de aplicação do resultado do exercício de 2020, 

no montante de 406.538.902 euros, nos seguintes termos: 

o 20% para Reserva Legal, 81.307.780 euros; 

o 83.638.807 euros para Dividendos; 

o 241.592.315 euros para incorporação na rubrica “Outras Reservas e Resultados 

Transitados” do balanço. 

A proposta aprovada de distribuição de dividendos acolhe a orientação do Banco Central 

Europeu de 15 de dezembro de 2020, que recomenda que, até 30 de setembro de 2021, as 

instituições de crédito significativas mostrem extrema prudência sempre que decidirem ou 

efetuarem pagamentos de dividendos, em consequência da situação excecional decorrente 

da pandemia provocada pelo covid-19. 

 Um voto de confiança no Conselho de Administração e nos órgãos de fiscalização da 

Sociedade, bem como em cada um dos seus membros; 

 A Política de Seleção e Designação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e 

Contração de Serviços Distintos de Auditoria não proibidos da Caixa Geral de Depósitos, 

S.A.; 

 Remeter para Deliberação Unânime por Escrito a eleição dos membros do Conselho de 

Administração para o mandato 2021-2024, quando forem obtidas as autorizações 

regulatórias; 

 A eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato 2021-2024: Ernst & Young Audit & 

Associados, SROC, S.A.. 
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