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Sociedade Aberta 
Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa 

Capital Social: 81.270.000 Euros 

N.º Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

REGISTOS DE ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DO CONTRATO DE SOCIEDADE  

 

Nos termos da legislação e regulamentação aplicável, informamos que o registo comercial 

dos seguintes factos constantes de três propostas aprovadas na Assembleia Geral Anual 

desta Sociedade, que teve lugar no passado dia 20 de Abril, e que determinaram a realização 

de três actos societários distintos, mas interdependentes, foi efectivado, na presente data, 

junto da Conservatória do Registo Comercial, reflectindo a alínea c) infra a configuração final 

do respectivo capital social: 

a) Redução do capital social de € 81.645.523,00 para € 81.270.000,00, no montante de 

€ 375.523,00, por extinção de 375.523 acções próprias, passando o novo capital social 

a ser representado por 81.270.000 acções com o valor nominal de € 1,00, e alteração, 

em conformidade, do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade; 

b) Aumento do capital social de € 81.270.000,00 para € 117.028.800,00, por incorporação 

de reservas no montante de € 35.758.800,00, sendo aumentado proporcionalmente, 

no montante de € 0,44 por acção, o valor nominal de todas as acções, que passa a 

ser de € 1,44 por acção, e alteração, em conformidade, do n.º 1 do artigo 4.º do 

contrato de sociedade, e 

c) Redução do capital social de € 117.028.800,00 para € 81.270.000,00, no montante de 

€ 35.758.800,00, por libertação de excesso de capital, transferindo para reservas livres 

o montante do capital social liberto, com a redução proporcional do valor nominal de 

todas as acções, no montante de € 0,44 por acção, que assim passam a ter o valor 

nominal unitário de € 1,00, e alteração, em conformidade, do n.º 1 do artigo 4.º e do 

n.º 4 do artigo 9.º do contrato de sociedade. 

 

Lisboa, 12 de Maio de 2016 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

 

(Rui Gouveia) 


