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ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DE ACCIONISTAS 
APROVA RELATÓRIO ANUAL E CONTAS 

 
 
• É aprovado o dividendo total para o exercício de 2008 pelo valor de um euro 

por acção, o que corresponde a um "payout" de 51% sobre o resultado 
líquido consolidado. 

 
• É reduzida a retribuição anual do Conselho de Administração. Diminui até 2% 

do resultado líquido consolidado da Sociedade 
 
 
A Assembleia-Geral de Accionistas da CEPSA, realizada em Madrid dia 26 de Junho último, 
aprovou as contas do exercício de 2008, que regista lucros líquidos recorrentes no valor de 
525 milhões de euros, menos 18% que no ano de 2007.  
 
O Presidente, Santiago Bergareche, sublinhou durante a sua intervenção que "No presente 
ambiente de recessão foi colocada uma ênfase especial nas medidas de aumento da 
eficiência e de redução de custos, com o objectivo duplo de contrariar a actual perda de 
margens e de preparar melhor a saída da crise".  
 
Por outro lado, o Administrador-Delegado da CEPSA, Dominique de Riberolles, salientou 
que "a Empresa, convicta da sua estratégia, tem em execução um dos seus planos de 
investimento mais ambiciosos dos últimos anos, com o fim de melhorar a sua 
competitividade e enfrentar com proficiência os desafios que se lhe colocam a médio e longo 
prazo". 
 
Foram igualmente aprovadas as restantes propostas de acordos, entre as quais se encontra 
a distribuição de um dividendo total de 1 euro por acção, correspondente a um "payout" 
superior a 51% sobre os resultados recorrentes do Grupo CEPSA, que será liquidado no 
próximo dia 7 de Julho. Sobre o resultado da CEPSA matriz, a Sociedade que efectua o 
pagamento dos dividendos, aplicando as normas de valoração de inventários das NIIF, o 
"payout" situa-se em 94,33% por oposição aos 46,30% do exercício anterior, o que 
corrobora o grande esforço da Empresa para compensar a complexidade e os problemas 
suscitados pelo exercício e pelo ambiente económico.  
 
A Assembleia-Geral decidiu também alterar o actual artigo 51.º do Pacto Social da CEPSA, 
no qual se faz referência à retribuição dos administradores, sendo o sistema de retribuição 
escolhido o da participação nos lucros. Propõe-se deste modo que o valor anual das 
retribuições pela participação nos lucros e por gratificações seja fixado num montante 
substancialmente inferior ao anteriormente existente, passando de 5% para 2%, embora o 
próprio Conselho possa renunciar total ou parcialmente a essas retribuições nos anos em 
que o considerar conveniente. Esta medida acompanha a tendência de boa governação 
empresarial e é prova da sensibilidade que o Conselho de Administração considera dever 
revelar nestes momentos de conjuntura adversa.  
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Outros acordos e nomeações 
 
A Assembleia-Geral de Accionistas da CEPSA acordou a ratificação nos seus cargos, por 
um prazo de cinco anos, de Santiago Bergareche, Joël Vigneras e Jean-Luc Guiziou, 
designados por cooptação nos meses de Junho e Setembro de 2008, respectivamente. 
Também foram reeleitos para os seus cargos de Conselheiros, nos termos do disposto no 
Pacto Social, Juan Rodríguez Inciarte e Ernesto Mata López. 
 
 
 
 

Lisboa, 29 de Junho de 2009 
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 Discurso do Presidente da Assembleia-Geral de Accionistas e Acordos do Conselho de 
Administração disponível em http://www.cepsa.com/corporativo/pages/c_3_3_1.htm?idi=1 
 


