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NOTA INFORMATIVA ELABORADA AO ABRIGO DO ARTIGO 236.º, NÚMERO 2, 

ALÍNEA B) DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 
 

A presente Nota Informativa visa divulgar a informação relevante referente à admissão à 
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., das acções representativas do aumento 
de capital por incorporação de reservas da SACYR VALLEHERMOSO, S.A. (doravante 
“SACYR” ou a “Sociedade”). 
 
1. Acções a admitir 
 
Serão objecto de admissão à negociação 12.429.366 acções ordinárias com o valor nominal de 
um (1) euro cada uma, representativas da totalidade do aumento de capital por incorporação de 
reservas voluntárias da SACYR.  
 
2. Características da emissão 
 
A Assembleia Geral de Accionistas da SACYR, celebrada no dia 19 de Maio de 2011, deliberou 
aumentar o capital social mediante a incorporação de reservas no montante de 12.429.366 euros 
através da emissão de 12.429.366 novas acções ordinárias para a sua atribuição gratuita aos 
accionistas da Sociedade. 
 
O Conselho de Administração da Sociedade, na sua reunião de 3 de Junho de 2011, deliberou 
executar o aumento de capital deliberado, nos termos em que se indicam no presente anúncio, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 305.º da Ley de Sociedades de Capital e 
demais legislação aplicável. 
 
As acções novas foram atribuídas gratuitamente aos accionistas da Sociedade, na proporção de 
uma (1) acção nova por cada trinta e três (33) acções em circulação à data da realização do 
aumento.  
 
O aumento de capital foi objecto de escritura pública, outorgada no dia 28 de Junho de 2011, 
tendo o registo deste acto no Registo Mercantil de Madrid sido efectuado no dia 4 de Julho de 
2011. 
 
Após o referido aumento de capital, o capital social da SACYR passou a ser de 422.598.452 
euros, representado por 422.598.452 acções ordinárias, com o valor nominal de um (1) euro 
cada, constitutivas de uma mesma classe e série e integralmente liberadas. As 12.429.366 novas 
acções representam aproximadamente 2,94% do capital social da Sociedade. 
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3. Razões da oferta 
 
Segundo a proposta realizada pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral de 
accionistas da Sociedade, o aumento de capital por incorporação de reservas através da emissão 
de novas acções para a sua atribuição gratuita aos accionistas justifica-se por três razões 
essenciais: (i) a primeira reside na promoção de maior liquidez da SACYR em bolsa, através do 
aumento de acções da Sociedade em circulação, o que também beneficiará todos os accionistas, 
(ii) a segunda, no reforço da estrutura de recursos próprios, provenientes da capitalização de 
reservas e, portanto, sujeitas a um regime de distribuição mais exigente, e (iii) a terceira razão 
relaciona-se com o facto de ser um aumento de capital gratuito, que permite a Sociedade 
remunerar o accionista e, ao mesmo tempo, manter os recursos necessários para encarar e, tanto 
quanto possível, auto financiar novos projectos geradores de valor. 
 
4. Direitos políticos e económicos 
 
As 12.429.366 novas acções representativas do capital social da SACYR resultantes do aumento 
de capital supra descrito, são acções ordinárias, da mesma classe e série das que se encontravam 
já em circulação, sendo fungíveis com as restantes acções da SACYR, na medida em que 
conferem aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações a partir da data da sua emissão. 
 
5. Serviço Financeiro 
 
O pagamento dos direitos patrimoniais inerentes às novas acções e de outras prestações devidas 
é assegurado pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., em virtude de contrato celebrado 
com a SACYR. 
 
6. Representante para as relações com o mercado 
 
O representante da SACYR para as relações com o mercado de valores mobiliários em Portugal 
é a Dña. Carmen Guijarro Castillo, com domicílio profissional no Paseo de la Castellana, n.º 83, 
28046 Madrid, Espanha. Telefone: + 34 91 545 5000; Fax: + 34 91 556 2980; e-mail: 
accionistas@gruposyv.com.  
 
7. Sítio da Sociedade na Internet 
 
O sítio da Sacyr na Internet é www.gruposyv.com.  
 
8. Admissão à negociação 
 
Foi solicitada a admissão à negociação da totalidade das novas acções emitidas em virtude do 
aumento do capital social da SACYR nas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao e 
Valência, bem como a sua integração no Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). De igual 
modo e uma vez que não foi tomada decisão definitiva pela entidade gestora da bolsa 
Portuguesa quanto à exclusão das acções da SACYR da Euronext Lisbon, a SACYR solicitou a 
admissão à negociação das mencionadas novas acções no referido mercado, prevendo-se que a 
sua admissão ocorra no dia 11 de Julho de 2011 ou em data próxima. 
 
 



- 3 - 

 
9. Disponibilização de outras informações aos investidores 
 
Os Estatutos, os Relatórios e Contas e outras informações que, de acordo com as disposições 
legais, devem estar à disposição do público e dos accionistas, podem ser consultados na sede da 
SACYR em Paseo de la Castellana, 83-85, Madrid, encontrando-se igualmente disponível para 
consulta no sítio da SACYR na internet (www.gruposyv.com). 
 
As acções novas foram atribuídas gratuitamente aos accionistas da Sociedade, pelo que não foi 
necessária a emissão do prospecto conforme previsto na alínea b) do número 2 do artigo 236.º 
do Código dos Valores Mobiliários e demais legislação espanhola aplicável (Real Decreto 
1310/2005, de 4 de Novembro e Ley 24/1988 del Mercado de Valores), desde que “esteja 
disponível um documento com informações sobre o número e a natureza das acções, bem como 
sobre as razões e características da oferta”. 
 
Em conformidade com a alínea b) do número 2 do artigo 236.º do Código dos Valores 
Mobiliários e o disposto na Ley 24/1988 del Mercado de Valores e o Real Decreto 1310/2005, 
foi emitido um documento que contém informação sobre o número e a natureza das acções, 
motivos e características da oferta, o qual foi comunicado à Comissión Nacional del Mercado de 
Valores e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e divulgado na página web da 
SACYR.  
 
Este documento está também disponível no sistema de difusão de informação da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt) onde poderão igualmente ser consultados 
todas as informações privilegiadas e outras comunicações efectuadas no âmbito do aumento de 
capital, por ordem sequencial de datas.  
 
Madrid, 8 de Julho de 2011 
 
 
Sacyr Vallehermoso, S.A. 


