COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
Sociedade aberta
Sede: Alameda Fernão Lopes, n.º 12, 11º andar, 1495-190 Algés

Capital social: 14.775.000 €
Capital próprio: -1.421.094 €
Número único de identificação de pessoa coletiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500069891
ASSEMBLEIA GERAL DE 27 MAIO 2019

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL

Nome do Accionista:____________________________________________________
Morada / Sede:________________________________________________________
Número de Identificação Fiscal:___________________________________________

Por favor, antes de votar, leia atentamente as “instruções de voto por correspondência
postal” disponíveis em www.compta.pt.
Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos

A accionista BROADLOOP – INVESTMENTS, S.A., nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea c) do nº 1, do artigo 376º e do artigo 455º do Código das
Sociedades Comerciais, propõe à Assembleia Geral da COMPTA – Equipamentos
e Serviços de Informática, S.A., reunida em 27 de maio de 2019, e com referência à
matéria do PONTO CINCO da respectiva ordem de trabalhos, o seguinte:
“Considerando,
Os elementos constantes do relatório, balanço e contas do exercício de 2018 e
a forma clara e correta da sua apresentação, bem como os termos e conclusões
dos relatórios e pareceres da fiscalização;
A actividade desenvolvida pelos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade durante o exercício em apreço, tal como se verifica através dos dados
colocados à disposição e das informações obtidas,
Que a Assembleia manifeste e fique exarada na acta da reunião o seu apreço pelo
modo como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o
ano de 2018 e, consequentemente, seja deliberado um voto de confiança ao
Conselho de Administração, extensivo a todos os seus membros, bem como ao

Conselho Fiscal, igualmente extensivo a todos os seus membros, e, também, ao
Revisor Oficial de Contas.”
A favor

Contra

Abstenção

(assinatura legalmente reconhecida ou certificada pelo Secretário da Sociedade)

