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GAMALIFE -

Sede: 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial

DELIBERAÇÕES DA ASSE

A GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

o público em geral que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas 

Abril de 2020, foi deliberado o seguinte:

 

� Foram aprovadas, por unanimidade

e consolidadas referentes ao exercício de 201

elementos de prestação de contas

 

� Foi aprovado, por 

individual e consolidado do exercício de 201

91.284.734,29 euros e de 

líquido individual transite para a conta de Outras Res

Reservas Livres, no valor de 

 

� Foi apreciada e aprovada

referente ao exercício de 2019;

 
� Foi apreciada e aprovada a 

2020. Da proposta apresentada pelo acionista único para a composição do 

Conselho de Administração, constava a designação de cinco membros, dois 

dos quais não executivos. Não obstante, o acionista único da Sociedade 

considera suficiente um Conselho de Administração

executivos. Pelo que,
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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 14 DE ABRIL

 

Companhia de Seguros de Vida, S.A. (“Sociedade”) informa 

que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada

, foi deliberado o seguinte: 

s, por unanimidade, as demonstrações financeiras individuais 

e consolidadas referentes ao exercício de 2019, bem como os demais 

elementos de prestação de contas; 

Foi aprovado, por unanimidade, que, considerando que o resultado líquido 

individual e consolidado do exercício de 2019 foi negativo no valor de 

91.284.734,29 euros e de -98.045.800,00 euros, respetivamente, o resultado 

líquido individual transite para a conta de Outras Reservas, sub rubrica 

Reservas Livres, no valor de ‐91.284.734,29 euros; 

apreciada e aprovada a Administração e Fiscalização da Sociedade 

referente ao exercício de 2019; 

e aprovada a nomeação dos órgãos sociais para o exercício de 

proposta apresentada pelo acionista único para a composição do 

Conselho de Administração, constava a designação de cinco membros, dois 

dos quais não executivos. Não obstante, o acionista único da Sociedade 

considera suficiente um Conselho de Administração com três membros 

cutivos. Pelo que, dos cinco membros indicados para o Conselho de 
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DE VIDA, S.A. 

ABRIL DE 2020 

informa o mercado e 

realizada a 14 de 

as demonstrações financeiras individuais 

, bem como os demais 

resultado líquido 

negativo no valor de -

98.045.800,00 euros, respetivamente, o resultado 

ervas, sub rubrica 

a Administração e Fiscalização da Sociedade 

nomeação dos órgãos sociais para o exercício de 

proposta apresentada pelo acionista único para a composição do 

Conselho de Administração, constava a designação de cinco membros, dois 

dos quais não executivos. Não obstante, o acionista único da Sociedade 

com três membros 

dos cinco membros indicados para o Conselho de 
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Administração na proposta apresentada pelo acionista único foram designados, 

para o exercício de 2020, três membros executivos para o Conselho de 

Administração.  

Assim, foi aquela proposta parcialmente considerada, apreciada e aprovada 

por unanimidade; 

 

� Foi apreciada e aprovada

membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade

 

� Foi apreciada e aprovada a 

adequação dos membros do Órgão de Administração, dos membros do 

Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, dos Diretores de Topo, dos 

Responsáveis das funções chave e pessoas que exercem funções chave.

 

 

Lisboa, 15 de Abril de 2020
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Administração na proposta apresentada pelo acionista único foram designados, 

para o exercício de 2020, três membros executivos para o Conselho de 

aquela proposta parcialmente considerada, apreciada e aprovada 

Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a política de remuneração dos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade

Foi apreciada e aprovada a política interna de seleção e avaliação da 

adequação dos membros do Órgão de Administração, dos membros do 

Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, dos Diretores de Topo, dos 

Responsáveis das funções chave e pessoas que exercem funções chave.
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Administração na proposta apresentada pelo acionista único foram designados, 

para o exercício de 2020, três membros executivos para o Conselho de 

aquela proposta parcialmente considerada, apreciada e aprovada 

a política de remuneração dos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.  

olítica interna de seleção e avaliação da 

adequação dos membros do Órgão de Administração, dos membros do 

Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, dos Diretores de Topo, dos 

Responsáveis das funções chave e pessoas que exercem funções chave. 


