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Nota prévia
Em 7 de Maio de 2014, o Bank of Montreal adquiriu a totalidade do capital da F&C Asset Management plc,
cujas acções foram, no dia seguinte, retiradas de cotação na London Stock Exchange; em resultado destes
acontecimentos, a F&C Portugal tornou-se parte do Grupo Bank of Montreal (BMO). Para assegurar
procedimentos comuns ao nível do grupo que passou a integrar, a F&C Portugal alterou o seu ano financeiro
e fiscal para o período entre 1 de Novembro e 31 de Outubro; desta forma, sendo 2014 o ano de transição,
este relatório cobre apenas o período de 10 meses entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro de 2014.

Divulgação de informação relativa a remunerações pagas (artigo 17.º do Aviso n.º 10/2011 do Banco
de Portugal)

a) Montante anual das componentes fixa e variável da remuneração e número de beneficiários
Fixa

Variável

Total

Número de
beneficiários

Órgãos de
Administração e

420,730.91

93,300.00

514,030.91

4

83,493.95

18,438.60

101,932.55

2

143,529.48

117,617.00

261,146.48

3

647,754.34

229,355.60

877,109.94

9

Fiscalização
Colaboradores –
funções de
controlo1
Colaboradores –
outros2
TOTAL

A informação individualizada relativa aos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização encontra-se
divulgada na Declaração relativa às Políticas de Remuneração (página 4).

1

Artigo 1.º, n.º 2, alínea c) do Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal.

2

Artigo 1.º, n.º 2, alínea a) do Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal, correspondendo aos Directores dos Departamentos de Gestão
de Investimentos. A Sociedade não tem Colaboradores englobáveis no artigo 1.º, n.º 2, alínea b) do mesmo Aviso.
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b) Montantes e tipos de remuneração variável
As remunerações variáveis atribuídas no exercício de 2014, mencionadas na alínea a) acima, foram pagas
em dinheiro na sua totalidade. Foram efectuados pagamento em acções relativamente a planos atribuídos
em 2011 que se venceram em 2014, conforme a alínea d) abaixo.

c) Montantes de remuneração diferida
No exercício de 2014 não houve lugar a remunerações atribuídas pela Sociedade cujo pagamento tenha sido
diferido.

d) Montantes anuais da remuneração diferida devida, paga ou objecto de reduções

Devida
Conselho de
Administração

-.--

330,135.08

-.--

-.--

-.--

227,706.62

-.--

227,706.62

557,841.70

-.--

557,841.70

funções de controlo

outros
TOTAL

Paga

330,135.08

Colaboradores –

Colaboradores –

Reduções

A informação individualizada relativa aos membros do Conselho de Administração encontra-se divulgada na
Declaração relativa às Políticas de Remuneração (página 4).

e) Número de novas contratações
A Sociedade não efectuou novas contratações.

f)

Montantes dos pagamentos efectuados ou devidos em virtude da rescisão de contratos de trabalho

Em relação ao exercício de 2014 não houve lugar a pagamentos nem existem montantes devidos em virtude
da rescisão antecipada de contratos de trabalho.
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