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Nos termos legais e estatutários aplicáveis, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral 

que os resultados do exercício, no montante de 22.964.316,93 euros, sejam aplicados, pelo valor de 

1.148.215,85 euros, na composição da reserva legal e, pelo

euros, na cobertura de resultados transitados. Mais se propõe que seja deliberada a transferência de 

reservas livres no valor de 41.378.390,93 euros para resultados transitados. 

Tomando em consideração a política de 

larga margem de reservas distribuíveis que permitem a observância do artigo 32.º do Código das 

Sociedades Comerciais, propõe

reservas livres no montante de 66.200.000 euros, equivalente ao dividendo ilíquido, por ação, de 

0,0331 euros, um montante igual ao distribuído no ano anterior. Este dividendo equivale a um dividend 

yield de 4,8% face ao preço de fecho a 31 de dezembro de 2012

resultado direto consolidado atribuível aos acionistas da Sonae.

 

Maia, 12 de março de 2013 

Pelo Conselho de Administração,

SONAE - SGPS, S.A.

Lugar do Espido - Via Norte
Apartado 1011 
4471-909 Maia 
Portugal 
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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

da Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 

PROPOSTA 

Nos termos legais e estatutários aplicáveis, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral 

que os resultados do exercício, no montante de 22.964.316,93 euros, sejam aplicados, pelo valor de 

1.148.215,85 euros, na composição da reserva legal e, pelo valor remanescente de 21.816.101,08 

euros, na cobertura de resultados transitados. Mais se propõe que seja deliberada a transferência de 

reservas livres no valor de 41.378.390,93 euros para resultados transitados.  

Tomando em consideração a política de distribuição de dividendos, a posição financeira do Grupo e a 

larga margem de reservas distribuíveis que permitem a observância do artigo 32.º do Código das 

Sociedades Comerciais, propõe-se que seja deliberado proceder à distribuição aos acionistas de 

rvas livres no montante de 66.200.000 euros, equivalente ao dividendo ilíquido, por ação, de 

0,0331 euros, um montante igual ao distribuído no ano anterior. Este dividendo equivale a um dividend 

yield de 4,8% face ao preço de fecho a 31 de dezembro de 2012 e a um payout ratio de 63% do 

resultado direto consolidado atribuível aos acionistas da Sonae. 

elo Conselho de Administração, 

SGPS, S.A.  
Via Norte  

 

www.sonae.pt 

C.R.C. da Maia - Matrícula e Pessoa Coletiva nº 500 273 170 
  

sa da Assembleia Geral  

Nos termos legais e estatutários aplicáveis, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral 

que os resultados do exercício, no montante de 22.964.316,93 euros, sejam aplicados, pelo valor de 

valor remanescente de 21.816.101,08 

euros, na cobertura de resultados transitados. Mais se propõe que seja deliberada a transferência de 

distribuição de dividendos, a posição financeira do Grupo e a 

larga margem de reservas distribuíveis que permitem a observância do artigo 32.º do Código das 

se que seja deliberado proceder à distribuição aos acionistas de 

rvas livres no montante de 66.200.000 euros, equivalente ao dividendo ilíquido, por ação, de 

0,0331 euros, um montante igual ao distribuído no ano anterior. Este dividendo equivale a um dividend 

e a um payout ratio de 63% do 


