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Relatório de Controlo do Exercício de Direitos de Voto do Fundo de Pensões 
do Banco de Portugal -Benefício Definido 

 Ano de 2018  

 
Em cumprimento do disposto no artigo 2º da Norma Regulamentar Nº 7/2007-R de 17 de 
maio, da ASF, é elaborado o presente relatório que descreve a forma como foi exercido pelo 
Fundo de Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido, durante o ano de 2018, o 
direito de voto nas sociedades emitentes de valores mobiliários que integram o respetivo 
património. 
 
O Fundo de Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido (“FPBD”) fez-se representar 
nas seguintes Assembleias Gerais: 

 
Fundo de Investimento 

Mobiliário 
Data da Assembleia Representação Ordem de 

Trabalhos 
NOVENERGIA II -Energy 

& 
Environment (SCA) 

SICAR 
(“NovEnergia II”) 

09/02/2018 FPBD representado pelo 
presidente da 

assembleia do fundo 
NovEnergia II 

Anexo I 

NOVENERGIA II -Energy 
& 

Environment (SCA) 
SICAR 

(“NovEnergia II”) 

07/06/2018 FPBD representado pelo 
presidente da 

assembleia do fundo 
NovEnergia II 

Anexo II 

 
A participação nas Assembleias Gerais acima referidas bem como a avaliação do sentido de 
voto efetuou-se perante cada caso concreto, de forma totalmente independente dos 
restantes investidores, tendo como critérios orientadores a responsabilidade social e a 
defesa dos interesses dos participantes. 
 
 
 
Lisboa, 31 de janeiro de 2019 
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ANEXO I 
 

Assembleia Geral de 9 de fevereiro de 2018 
 

NOVENERGIA II - Energy & Environment (SCA) SICAR 
 

Ordem de Trabalhos Sentido do Voto do FPBD 

Decision to extend the lifetime of the sub-fund 
NovEnergia II – Energy & Environment (SCA), 
SICAR – Balanced Fund of the Company, ending 
on 6 March 2018 for an additional period of one 
(1) year. 

Voto favorável 

In case of the extension of the NovEnergia II – 
Energy & Environment (SCA), SICAR – Balanced 
Fund of the Company for an additional period 
of one (1) year and subject to the prior consent 
of the general partner of the Company, decision 
to reduce the annual management fee to be 
paid on a quarterly basis to the general partner 
of the Company by the sub-fund NovEnergia II – 
Energy & Environment (SCA), SICAR – Balanced 
Fund of the Company from one percent (1%) to 
zero point twenty five percent (0.25%) of the 
total net assets of such sub-fund with effect as 
from 1 April 2018. 

Voto favorável 
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Anexo II 
 

Assembleia Geral de 7 de junho de 2018 
 

NOVENERGIA II -Energy & Environment (SCA) SICAR 
 

Ordem de Trabalhos Sentido do Voto do FPBD 

Appointment of the Chairman of the Meeting Voto favorável 
Approval of the annual accounts of the 
Company as of December 31, 2017 

Abstenção 

Full discharge to NovEnergia General Partner, 
S.A. in its capacity as General Partner of the 
Company with respect to the carrying out of its 
duties during the financial year ended 
December 31, 2017 

Voto desfavorável 

Allocation of results Abstenção 
Miscellaneous Voto desfavorável 
 


