
ANEXO 

Nova proposta de deliberação referente ao Ponto 2 da Convocatória “Deliberar sobre a proposta de 

aplicação dos resultados do exercício de 2022”, da XXXIª Assembleia Geral Ordinária de Accionistas 

do BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A. 

Considerando: 

a) As disposições legais e estatutárias sobre a aplicação dos resultados do exercício e a

constituição da reserva legal;

b) Que o Banco encerrou o exercício de 2022 com um resultado líquido individual de 100 228 319

399,80 kwanzas (cem mil, duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e dezanove mil trezentos

e noventa e nove kwanzas e oitenta cêntimos);

c) Que o Conselho de Administração apresentou uma proposta de aplicação dos resultados do

exercício de 2022, tendo fundamentado a sua proposta com base na necessidade de

“salvaguarda de uma margem de segurança apropriada sobre os valores estabelecidos pelo

BNA no âmbito da sua análise e avaliação quanto à adequação das estratégias, processos,

capital e liquidez, aos riscos a que o Banco está exposto”;

d) Que, na prespectiva do Accionista, existe margem para uma nova proposta de distribuição dos

resultados, baseada no facto de, segundo análise feita à informação do Banco disponível no

Relatório e Contas, a situação financeira patrimonial da sociedade permitir um ajuste do

montante a título de dividendos, continuando a garantir, com segurança, o cumprimento dos

rácios regulamentares e a afectação de parte adequada do resultado para potenciar a

actividade do Banco no exercício seguinte;

e) O Banco tem realizado distribuições de dividendos nos últimos cinco anos com um rácio de

payout médio de cerca 40%;

O Accionista DABAS MANAGEMENT LIMITED propõe à Assembleia Geral, nos termos e para efeitos 

do na al. b) do n.º 1 do artigo 396, no n.º 2 do artigo 398.º, ambos da Lei das Sociedades Comerciais, 

na al. a) do n.º 1 do artigo 127.º do Código de Valores Mobiliários e no artigo 31.º dos Estatutos do 

Banco, a seguinte deliberação: 

Que ao resultado líquido individual do exercício de 2022, no valor de 100 228 319 399,80 kwanzas 

(cem mil, duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e dezanove mil trezentos e noventa e nove 

kwanzas e oitenta cêntimos), seja dada a seguinte aplicação:  

kwanzas 

Para reservas legais 10% 10 022 831 939,98 

Para reservas livres 50% 50 114 159 699,90 

Para dividendos 40% 40 091 327 759,92 

Pelo Accionista, 

______________________________________ 

NAOUM T. FARAH 




