
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA  
 

    

  
  
                       26 de maio de 2022  

 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 26 DE MAIO DE 2022 
 
 
Nos termos da regulamentação em vigor e para os devidos efeitos, a Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. informa que, na 
Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu hoje, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da Ordem de Trabalhos, 
como se segue: 
 
Ponto Primeiro: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, incluindo o relatório de governo societário (que incorpora a informação 

sobre remunerações), as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas do 
exercício de 2021. 

 
Ponto Segundo: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021. 
 
Ponto Terceiro: Proceder à apreciação geral da Administração e da Fiscalização da Sociedade. 
 
Ponto Quarto: Ratificar a cooptação de Rui Manuel Assoreira Raposo como Presidente do Conselho de Administração da Glintt. 
 
Ponto Quinto: Deliberar sobre a redução do número de membros do Conselho de Administração. 
 
Ponto Sexto: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas. 
 
Ponto Sétimo: Deliberar sobre a redução do capital social do atual montante de € 86 962 868,00, para € 60.874.007,60, com vista 

à cobertura parcial de resultados transitados negativos, sendo a redução efetuada através da diminuição do valor 
nominal da totalidade das ações representativas do capital social de € 1,00 para € 0,70, mantendo-se o capital social 
representado pelo mesmo número de ações, com a consequente alteração da redação do número um do Artigo 
Quarto do Contrato de Sociedade. 

 
Ponto Oitavo: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações 

próprias. 
 
Ponto Nono: Deliberar, nos termos do Artigo Oitavo, Número Quatro dos Estatutos, sobre a fixação do valor máximo anual para 

a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários representativos de dívida que venha a ser deliberada pelo 
Conselho de Administração. 
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