FUNDO DE

RESOLU<;AO
COMISSAO OIRETIVA

DELIBERA~AO DA COMISSAO DIRETIVA DO FUN DO DE RESOLU~AO
Ao oitavo dia do mes de setembro de dois mil e catorze, o Fundo de

Resolu~ao,

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 urn do artigo cinquenta e quatro do C6digo das Sociedades Comerciais, deliberou aprovar a
altera~ao

dos artigos 4.Q, 6.Q e 7.Q dos estatutos do "Novo Banco, S.A", tendo em conta o resultado da

reuniao da Assembleia Geral do Novo Banco, SA, realizada na mesma data, passando os respetivos artigos a
ter a seguinte

reda~ao:

Artigo 4.2
Capital Social

0 capital social do Novo Banco, SA, e de quatro mile novecentos milhiies de euros, sendo, nos termos da
lei, inicialmente detido na sua totalidade pelo Fundo de

Resolu~ao.

Artigo 6,Q
Organiza~ao da Sociedade

. 1 - Os acionistas deliberam em Assembleia Geral sobre as materias que lhes sao atribufdas por lei e pelo
contrato de sociedade e sobre as que nao estejam compreendidas nas atribui~iies de outros 6rgaos da
Sociedade;
2 -A Administra~ao da Sociedade e atribufda ao Conselho de

Administra~ao;

3- A Fiscaliza~ao da Sociedade compete ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas;
5- A Sociedade designara ainda urn Secreta rio.
Artigo 7,Q
Nomea~ao, exonera~ao e dura~ao dos mandatos

1 -

Os membros do Conselho de

Administra~ao

e do Conselho Fiscal sao nomeados pelo Banco de

Portugal, sob proposta da comissao diretiva do Fundo de Resolu~ao, na delibera~ao de constitui~ao do
Novo Banco, SA.;
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2- Os mandates dos membros dos 6rgaos referidos no numero anterior tem a dura~ao de do is anose sao
renovaveis por periodos de um ano e apenas na medida da
prevista

no

n.2

2

do

artigo

1.2,

nos

termos

prorroga~ao

do

artigo

da

dura~ao

145.2-G,

3 - 0 Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

do Novo Banco, SA,

n.2

12

do

RGICSF;

e nomeado pelo Banco de

Portugal, sob proposta da comissao diretiva do Fundo de Resolu~ao, tendo o respetivo mandate a dura~ao
de dois anos e renovavel por perfodos de um ano e apenas na medida da prorroga~ao da dura~ao do Novo
Banco, SA, prevista no n.2 2 do artigo 1.2, nos termos do artigo 145.2-G, n.2 12 do RGICSF;

4 -

Os membros do Conselho de Administra~ao e do Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas ou a

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas podem a todo o tempo ser exonerados das suas fun~oes por
delibera~ao

do Banco de Portugal, mediante iniciativa deste ou sob proposta fundamentada da comissao

diretiva do Fundo de Resolu~ao, cabendo ao Banco de Portugal nomear outros em sua substitui~ao, sob
proposta da comissao diretiva do Fundo de Resolu~ao;

5-0 Secreta rio da Sociedade e o seu suplente sao designados pelo Conselho de Administra~ao e a dura~ao
das suas fun~oes coincidira com o mandate do Conselho de Administra~ao que o designar.

A presente Delibera~ao 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 pelos
representantes do acionista unico, acima identificado.

A Comissao Diretiva do Fundo de

Resolu~ao:
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