










G8LDEN 
ACTIVES 

0 Conselho de Administrai;:ao da Golden Broker garante que o sistema de gestao de riscos se 
encontra dotado dos recursos materiais e humanos adequados para o desempenho eficaz das 
responsabilidades, sendo adequado ao seu perfil ea estrategia da sociedade. 

3.5. DECLARA<;AO SOBRE O PERFIL DE RISCO DA SOCIEDADE 
A estrategia da Golden Actives envolve uma atitude geral de prudencia e de baixo risco que se 
tern consubstanciado em capita is significativamente superiores aos requisitos de fundos proprios 
que lhe sao aplicaveis. Assim, em 2017, a luz da lei, os requisitos de fundos proprios situaram-se 
em 431.690 euros, tendo a Golden Actives registado um valor de fundos proprios de 1.609.266 
euros. Ou seja, consideravelmente acima do legalmente exigido. 
0 sistema de gestao de riscos da Golden Broker toma em considerai;:ao os principais fatores de 
risco identificados, ja anteriormente mencionados: (i) Risco cambial; (ii) Risco operacional 
(nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de informai;:ao, compliance, legal, estrategico 
e de reputai;:ao); (iii) Risco de mercado. Adicionalmente, procura avaliar com regularidade 
eventuais outros fatores de risco que se possam revelar materiais para a atividade da empresa. 

4. SISTEMA DE GOVERNO

4.1. DESCRl<;AO DO CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO E DO NCJMERO DE CARGOS EXERCIDOS 
PELOS SEUS MEMBROS 

0 orgao de administrai;:ao da Golden Actives corresponde ao Conselho de Administrai;:ao (cujos 
elementos integrantes sao comuns ao da Golden Broker) e e composto pelos seguintes 
elementos: 

Antonio Jose Nunes da Silva Presidente do Conselho de Administrai;:ao 
Sergio Ferreira Silva Vogal do Conselho de Administrai;:ao 
Joao Carlos de Magalhaes Correia de Matos Vogal do Conselho de Administrai;:ao 

Ant6nio Jose Nunes da Silva ("Antonio Nunes da Silva") acumula o exercfcio do cargo de 
presidente do Conselho de Administrai;:ao da Golden Assets com o exercfcio de outros cargos 
sociais, sendo administrador/gerente na Golden Broker - Sociedade Corretora, S.A., na Golden 
Assets- Sociedade Gestora de Patrimonios, S.A. e na BAO BA lnvestimentos, Lda. Antonio Nunes 
da Silva tern as habilitai;:oes academicas e a  formai;:ao especializada apropriadas ao exercfcio do 
cargo de Presidente do Conselho de Administrai;:ao da Golden Assets, que ocupa desde 2015, 
designadamente atentando ao facto de ter obtido uma licenciatura em Economia, pela Faculdade 
de Economia do Porto e formai;:oes executivas na Harvard Business School, INSEAD e AESE. 
Acresce a experiencia pratica, designadamente como Head of Distribution em Portugal, Espanha, 
Frani;:a, Italia e Emirados Arabes Unidos European Retail and Business Bank (EMERBB) e Membro 
da Comissao Executiva Iberia e Portugal no Barclays Bank, como diretor no Banco Comercial 
Portugues e Banco Pinto & Sottomayor. 

Sergio Ferreira Silva ("Sergio Silva") acumula o exercfcio do cargo de administrador no Conselho 
de Administrai;:ao da Golden Assets com o exercfcio de outros cargos sociais, sen do administrador 
na Golden Broker - Sociedade Corretora, S.A. e na Golden Assets - Sociedade Gestora de 
Patrimonios, S.A. Sergio Silva obteve a licenciatura em Economia na Universidade Portucalense, 
Mestrado em Economia Monetaria e Financeira no ISEG e Doutoramento em Gestao no ISEG e 
dispoe de uma extensa experiencia pratica, tendo exercido as funi;:oes de Chief Investment 
Officer da Golden Assets desde 2011. Paralelamente leciona enquanto professor auxiliar 
convidado no ISEG desde 2007. 

Joao Carlos de Magalhaes Correia de Matos ("Joao Matos") acumula o exercfcio do cargo de 
administrador no Conselho de Administrai;:ao da Golden Assets com o exercfcio de outros cargos 
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