
FUNDO DE 
RESOLU~O 

COMISSAO DIRETIVA 

DELIBERAI,;AO SOCIAL UNANIME POR ESCRITO 

A 4 de setembro de do is mil e catorze, o Fundo de Resolu~ao, aqui representado pela totalidade dos membros 

da respetiva Comissao Diretiva, composta pelo Senhor Dr. Jose Joaquim Berberan Santos Ramalho, que 

preside, pela Senhora Dr.• Elsa Roncon Santos e pelo Senhor Dr. Jose Manuel Bracinha Vieira, manifestou a sua 

vontade de, na qualidade de acionista detentor da totalidade do capital social do "Novo Banco, S.A", e ao 

abrigo do disposto na primeira parte do numero um do artigo cinquenta e quatro do C6digo das Sociedades 

Comerciais, adotar a seguinte delibera~ao social unanime por escrito: -----------------------------------------------

Ponto Unico: Aprova~ao de proposta de adesao e de cumprimento dos requisites legais impostos para a 

adesao ao Regime Especial aplicavel aos ativos por impostos diferidos que tenham resultado da nao dedu~ao 

de gastos e varia~oes patrimoniais negativas com perdas por imparidade em creditos e com beneficios p6s-

emprego ou a Iongo prazo de empregados, aprovado pela Lei n.Q 61/2014, de 26 de agosto, nos termos 

i nd i cad o s em seg u ida : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

i. Considerando que a manifesta~ao de inten~ao de adesao ao regime especial aprovado em anexo a Lei 

n.Q 61/2014, de 26 de agosto (de ora em diante apenas "regime especial"), a dirigir ao membro do Governo 

responsavel pela area das finan~as pelo 6rgao de administra~ao da sociedade, deve ser apresentado ate ao 

ctecimo dia posterior ao da publica~ao da mesma Lei; 

ii. Considerando o disposto no artigo 2.Q, n.Q 2, da mencionada Lei, nos termos do qual a adesao ao 

regime especial depende da aprova~ao da assembleia geral da sociedade; 

iii. Considerando que, por razoes de seguran~a jurfdica, se entende ser conveniente que a manifesta~ao 

de adesao ao mesmo regime especial seja acompanhada, desde ja, da correspondente aprova~ao da 

assembleia geral, razao pela qual a referida aprova~ao se reveste da maxima urgencia; 
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iv. Considerando que a delibera~ao da assembleia geral deve incluir especificamente a constitui~ao de 

uma reserva especial no montante previsto no n.g 1 do artigo 8.g do regime especial, o qual todavia nao se 

encontra ainda apurado; 

v. Considerando que, nos termos do n.g 2 do artigo 3.g do regime especial, o 6rgao de administra~ao do 

sujeito passive deve elaborar urn relat6rio sabre a adesao ao regime especial e as possfveis consequencias 

financeiras para os acionistas, que deve ser colocado a disposi~ao dos mesmos no ambito das informa~oes 

preparat6rias da assembleia geral; 

vi. Considerando que, nao obstante o relat6rio mencionado na alinea anterior nao ter side submetido a 

Comissao Diretiva, o Conselho de Administra~ao do Novo Banco, S.A., transmitiu a esta Comissao elementos 

que indiciam haver vantagens para a sociedade na adesao ao regime especial; 

vii. Considerando que ap6s a adesao ao regime especial, e possfvel renunciar ao mesmo ate ao final do 

perfodo de tributa~ao imediatamente anterior aquele em que se pretende que essa renuncia produza efeitos; 

0 Fundo de Resolu~ao, na qualidade de acionista detentor da totalidade do capital social do Novo Banco, S.A, 

delibera que: 

(a) 0 Novo Banco, S.A. manifeste a inten~ao de aderir ao regime especial aprovado pela Lei n.g 61/2014, 

de 26 de agosto, atraves de comunica~ao a dirigir pelo 6rgao de administra~ao ao membra do Governo 

responsavel pela area das finan~as, assegurando o cumprimento dos requisites legais impastos para a adesao 

ao referido regime; 

(b) Para o efeito previsto na a linea anterior, seja constitufda urn a reserva especial, a executar pelo 6rgao 

de administra~ao, no montante que resulte da aplica~ao do disposto no artigo 8.g do anexo a Lei n.g 61/2014, 

de 26 de agosto, o qual, todavia, nao pede ser determinado no presente momenta; 
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(c) A reserva especial devera ser constitufda por contrapartida de qualquer outra reserva ou elemento do 

capital proprio. Caso venha a ser eventualmente necessario, a reserva podera ser constitufda por 

contrapartida do capital social, na sequencia de uma previa redu~ao do mesmo, ap6s a necessaria autoriza~ao 

do Banco de Portugal; 

(d) A finalidade unica da reserva especial a constituir e para incorpora~ao, ao abrigo do referido regime 

especial, no capital social da sociedade e, sendo o caso, em reserva constituida pelos agios a que venha a 

haver Iugar; 

(e) Em cumprimento do disposto no n.2 2 do artigo 3.2 do regime especial, o Conselho de Administra~ao 

do Novo Banco, S.A. submeta a assembleia geral, com conhecimento a Comissao Diretiva, um relat6rio sobre a 

adesao ao regime especial e as possiveis consequencias financeiras para os acionistas. 

A presente delibera~ao social devera ser passada ao Livro de Atas da Assembleia Geral da Sociedade, nos 

termos· do numero quatro do artigo sessenta e tres do C6digo das Sociedades Comerciais, sendo assinada 

pe los represe nta ntes do Acio n ista, aci ma identificados. --------------------------------------------------------------------------
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