
FUNDO DE 
RESOLU~O 

COMISSAO DIRETNA 

DELIBERA(:AO UNANIME POR ESCRITO 

Naviget, S.A. 

A seis de janeiro de dois mil e dezasseis, por vontade expressa do Fundo de Resolu~ao, na 

qualidade de acionista detentor da totalidade das a~oes representativas do capital social do 

vekulo de gestao de ativos Naviget, S.A., com o capital social de cinquenta mil euros, criado por 

delibera~ao do Conselho de Administra~ao do Banco de Portugal aprovada em vinte de 

dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e tres horas e trinta minutos (doravante designada 

por "Sociedade"), e adotada, nos termos do artigo 54.Q do C6digo das Sociedades Comerciais, a 

seguinte delibera~ao unanime por escrito. 

Considerando que: 

A. Ap6s a delibera~ao do Conselho de Administra~ao do Banco de Portugal, de vinte de 

dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e tres horas e trinta minutos, pela qual foi 

constituida a Sociedade, o Registo Nacional de Pessoas Coletivas veio a indeferir o 

pedido de certificado de admissibilidade da firma Naviget, S.A. por entender que a 

mesma e confundivel com Navigeste- Sociedade Gestora de Participa~oes Socia is SGPS, 

S.A., sociedade ja constituida; 

B. Subsequentemente, o Conselho de Administra~ao da Sociedade manifestou preferencia 

p~la atribui~ao da firma alternativa "Oitante, S.A."; 

C. Nos termos do disposto no artigo 2l.Q dos Estatutos da Sociedade, "[a]s disposifoes 

constantes [daqueles] Estatutos siio alteradas atraves de deliberafiio da Assembleia 

Geral, mediante autorizafliO previa do Banco de Portugal"; 

D. Por carta da presente data, o Banco de Portugal manifestou nada ter a opor e autorizar 

a altera~ao das disposi~oes estatutarias necessarias a mudan~a da denomina~ao social 

da Sociedade de "Naviget, S.A" para "Oitante, S.A."; 
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E. Nos termos do disposto no n.2 4 do artigo 11.2 dos Estatutos da Sociedade, "[e]nquanto 

o Fundo de Resolu~ao detiver a totalidade do capital social da Naviget, S.A., podem ser 

tomadas por delibera~ao da comissao diretiva do Fundo de Resolu~ao decisoes que 

sejam da competencia da Assembleia Geral sem observancia dos requisitos de 

convoca~ao e reuniao previstos nos numeros anteriores", 

o Fundo de Resoluc;:ao delibera: 

a) Alterar a denominac;:ao da Sociedade para "Oitante, S.A."; 

b) Alterar os Estatutos da Sociedade, no sentido de que onde af se ~~~ "Naviget, S.A." se 

passe a ler "Oitante, S.A.". 

A presente deliberac;:ao devera ser passada ao livro de atas da Assembleia Geral da Sociedade 

nos termos do n.2 4 do artigo 63.2 do C6digo das Sociedades Comerciais, sendo assinada pelos 

representantes do acionista (mica. 

A Comissao Diretiva do Fundo de Resolu~ao: 
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