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Sede: Dueñas, Carretera de Burgos a Portugal, Km. 96
C.I.F.: A-34158824

matriculada no Registro Mercantil da Provincia de Palencia no tomo 227, folio 208, página 
P-2350, inscripción 1ª

Capital Social:124.305.014 Euros
(Emitente)

SUMÁRIO

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA EURONEXT LISBON DAS ACÇÕES 

DA PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPA&C)

O presente sumário apresenta-se com o objectivo de admitir à negociação na Euronext 
Lisbon as 62.152.507 acções da Papeles y Cartones de Europa, S.A., que opera no 
mercado com a denominação comercial de EUROPA&C (adiante designada “EUROPA&C”
ou “Emitente”), de acordo com o estabelecido no Artigo 236.º, n.º 2, alínea f), sub-alínea 
vii) do Código dos Valores Mobiliários (adiante designado “Cód.VM”), na redacção dada 
pelo D.L. n.º 52/2006, de 15 de Março, sobre as condições necessárias à admissão de 
valores mobiliários à negociação no mercado português quando estes já estejam admitidos 
à negociação noutro mercado regulamentado.

As acções acima referidas, cuja admissão à negociação na Euronext Lisbon se pretende, 
correspondem à totalidade das acções actualmente emitidas pela EUROPA&C, incluindo as 
emitidas em resultado do aumento do capital social da EUROPA&C na sequência da oferta 
pública de aquisição de acções representativas do capital social da Gescartão, SGPS, S.A.

31 de Janeiro de 2007
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1. INFORMAÇÃO PRÉVIA

Informa-se expressamente que:

a) O presente Sumário constitui uma síntese. O prospecto mais  recente da Emitente é  
o Prospecto de Oferta Pública Geral de Aquisição de Acções Representativas do 
Capital Social da Gescartão, SGPS, S.A. (adiante designada  “Oferta Pública de 
Aquisição”) aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (adiante 
designado “Prospecto”), o qual contém uma análise pormenorizada das 
características e riscos inerentes à EUROPA&C, emitente das acções cuja admissão à 
negociação é presentemente solicitada, podendo o mesmo ser consultado no sítio 
www.cmvm.pt ou no sítio da emitente www.europac.es. A informação financeira 
publicada pela EUROPA&C de acordo com as suas obrigações de divulgação está 
disponível no referido sítio da emitente e bem assim no sítio www.cnmv.es. 

b) O presente sumário deverá ser entendido apenas como uma síntese, considerando 
que a informação aqui incluída se encontra resumida e não pretende ser exaustiva. 

c) Nos termos do Artigo 149.º, n.º 4, do CódVM, nenhuma das pessoas ou entidades 
responsáveis pela informação contida no presente Sumário poderá ser tida por 
civilmente responsável meramente com base neste documento, ou em qualquer 
tradução deste, salvo se o mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou 
incoerentes quando lido em conjunto com o Prospecto ou com outros documentos 
incorporados no mesmo.

d) Qualquer decisão deverá basear-se em toda a informação disponível, 
nomeadamente a constante do Prospecto referido na alínea a) anterior e ser 
efectuada após avaliação de todos os elementos relativos ao Emitente. 
Adicionalmente, nenhuma decisão quanto à intenção de investimento deverá ser 
tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais 
consultores, de toda a informação disponível, devendo os investidores interessados 
informar-se, nomeadamente, sobre as implicações legais e fiscais, existentes no seu 
país de residência, que decorrem da aquisição e detenção de acções da EUROPA&C.

e) Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação contida 
neste Sumário, o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação nacional do 
Estado-Membro em que tal queixa é apresentada, ter de suportar os custos de 
tradução antes do início do processo judicial.

www.cmvm.pt
www.europac.es
www.cnmv.es.
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2. INFORMAÇÃO SOBRE A EUROPA&C

2.1. Descrição sobre a actividade da EUROPA&C

A Emitente é a Papeles y Cartones de Europa, S.A. (“EUROPA&C”), com sede em Dueñas, 
Carretera de Burgos a Portugal, Km. 96, C.I.F. A-34158824, matriculada no Registro 
Mercantil da Provincia de Palencia no tomo 227, folio 208, página P-2350, inscripción 1ª, 
com o capital social integralmente realizado de 124.305.014 euros.

Anteriormente ao aumento de capital efectuado na sequência da Oferta Pública de 
Aquisição, o capital social da EUROPA&C era de 105.752.732 Euros estando admitido à 
negociação nas Bolsas de Valores de Madrid e Barcelona, através do Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Contínuo). À data de 21 de Dezembro de 2006 o capital 
social encontrava-se distribuído da seguinte forma: 

Accionistas
Número de 

Acções

% do 
Capital 
Social

% dos Direitos 
de Voto *

Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones representada por D. Jose Maria 
RamírezLoma (CARISA) 3.147.159 5,592% 5,971%

Corporacion Oudaloi, S.A. representada por D. José Miguel Isidro Rincón 50.000 0,095% 0,095%

Fernández González, Ángel 3.449.768 6,524% 6,546%

Guilarte Gutiérrez,Vicente 10.191 0,019% 0,019%

Jordano Pérez, Juan 2.100 0,004% 0,004%

TRES AZUL SA 100 0,000% 0,000%

Requejo Liberal, Jorge 18.089 0,034% 0,034%

D. Enrique Isidro Rincón 50.000 0,095% 0,095%

Zoco Inversiones, S.R.L. representada por D. Victoriano López Pinto (ZOCO) 3.147.155 5,952% 5,971%

Harpalus, S.L. 19.681.630 37,222% 37,344%

Free Float 23.146.808 43,775% 43,919%

TOTAL 52.876.366 100,00% 100,00%

*Considerando 173.366 acções próprias à data de 21 de Dezembro de 2006

A Papeles y Cartones de Europa, S.A. resulta da fusão da Papelera de Castilla, S.A. e da 
Papeles y Cartones de Cataluña, S.A., em 1995, e é hoje a sociedade líder de um grupo de 
sociedades dedicadas às diferentes áreas do sector da embalagem de cartão canelado 
(adiante designado “Grupo EUROPA&C”, ou “Grupo”). 

No primeiro semestre do ano de 2006, as vendas totais líquidas do Grupo ascenderam a 
172.437 milhares de Euros, apresentando um acréscimo de 25.30% em relação ao mesmo 
semestre do ano anterior e um resultado líquido atribuído à sociedade dominante de 4.056 
milhares de Euros com uma ligeira súbida, em relação ao mesmo semestre do ano 
anterior, de 2,58%. 
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As principais alterações que ocorreram no Grupo EUROPA&C e que têm como 
consequência um aumento significativo no seu volume de vendas são: (i) as mudanças no 
perímetro de consolidação, passando a EUROPA&C a consolidar 100% das contas da 
Gescartão, SGPS, S.A., (ii) as variações nos preços de venda do papel e do cartão, tendo-
se iniciado a recuperação dos preços do papel a partir do início do ano, e (iii) o aumento 
da capacidade produtiva, resultado dos investimentos realizados na maquinaria de fabrico.

A actividade da EUROPA&C está essencialmente focalizada no sector do papel para cartão 
canelado, fabricando desde as matérias-primas intermédias até às caixas de cartão canelado 
para embalagem e desenvolve a sua actividade principal principalmente em Espanha e 
Portugal. Além disso, a EUROPA&C desenvolve actividades de produção de energia através 
das cogeradoras das suas fábricas de papel que têm um maior peso na conta de resultados. 

O Grupo EUROPA&C ocupa uma posição confortável no sector da produção de papel e 
cartão, com um papel de destaque na Península Ibérica com uma quota de mercado de 
18% no sector do papel para o fabrico de cartão canelado (ocupando o segundo lugar de 
entre as empresas operando nesse sector) e uma quota de aproximadamente 6% no 
mercado do cartão, em concorrência com os outros sete grandes grupos empresariais que 
operam nessa área, de acordo com os dados relativos ao exercício de 2005.

O Grupo orienta a sua gestão tendo em conta o crescimento sustentado, num horizonte 
de médio e longo prazo, do negócio e dos rendimentos daí decorrentes, alcançando assim 
níveis adequados de rentabilidade dos capitais investidos. 

O contínuo desenvolvimento tecnológico do sector, os requisitos de maior de qualidade e 
serviço por parte dos clientes, a necessidade de os acompanhar no seu crescimento e, no 
caso do papel, o grande volume de investimento necessário nesta indústria e o aumento 
da capacidade de produção como um dos meios para manter os custos fixos dentro de 
níveis que permitam a rentabilidade desta linha de produtos, fazem com que a gestão de 
investimentos seja fundamental nesta área de negócio.

2.2. Estrutura organizativa

Descrição do grupo EUROPA&C

Para se compreender melhor a estrutura do Grupo, subdividem-se e assinalam-se as 
sociedades residentes em Espanha e as sociedades residentes em Portugal. 

Sociedades espanholas 

A 27 de Dezembro de 2006, a EUROPA&C era directamente titular das seguintes empresas 
dedicadas ao fabrico de prancha e embalagem de cartão (*):
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PAPELES Y CARTONES DE 
EUROPA, S.A.

IMOCAPITAL SGPS, S.A.

GESCARTÃO SGPS, S.A.

CARTONAJES ESTEVE Y 
NADAL, S.L./ 50%

CARTONAJES SANTANDER/ 
40%

MULTIENERGIAS AIE 
(em liquidação) / 77,27%

C. MARCUELLO, S.A. / 11,97%

C. SOLER, S.L. / 12,50%

C. MIMO, S.L. / 12%

CARTONAJES CANTABRIA / 
100%

INDUSTRIA CARTONERA 
ASTURIANA 100%

* Excluem-se do perímetro de consolidação a Multienergias AIE por encontrar-se sem actividade e em liquidação e a Cartonajes Marcuello 
S.A., a Cartonajes Soler, S.L. e a Cartonajes Mimo, S.L. pela sua reduzida participação
** Independentemente do ponto anterior, a Portucel España S.A., (sem actividade) é uma sociedade residente em Espanha dependente da 
Portucel Viana. 

Durante o ano 2006 ocorreram as seguintes alterações no Grupo EUROPA&C:

§ A 1 de Fevereiro de 2006, registou-se a fusão das filiais a 100%, TRASLOGA, 
S.L., TORRES PACK 2000, S.A. e CARTOVA, S.A., por absorção das mesmas 
pela sua dominante EUROPA&C.

§ Em Abril de 2006, a CARTONAJES SANTANDER, SL adquiriu 100% do 
capital da transformadora de cartão Industrial Cartonera Asturiana, S.A.  

§ Em Julho de 2006 foram adquiridas 103 acções (1% do capital social) da 
Cartonajes Esteve y Nadal, S.L. pelo que, na presente data, a EUROPA&C é 
proprietária de 50% da referida empresa.

Sociedades portuguesas

Adicionalmente, a EUROPA&C é titular, à data do presente Sumário, de 100% do capital da 
sociedade-veículo Imocapital, SGPS, S.A. (adiante designada “Imocapital”). 

A 29 de Dezembro, a Imocapital é detentora de acções relativas a 81,724% do capital e a
84,257% dos direitos de voto do Grupo GESCARTÃO, antigo grupo de empresas públicas 
portuguesas dedicado ao fabrico de papel, prancha e embalagem de cartão. 

A EUROPA&C consolida globalmente a Imocapital, a Gescartão, SGPS, S.A. (adiante  
designada “GESCARTÃO”) e as suas filiais.
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À data do presente Sumário, a GESCARTÃO é detentora das seguintes participações: 

GESCARTÃO SGPS
EUR 99.925.000

PORTUCEL EMBALAGEM
EUR 12.500.000

PORTUCEL VIANA ENERGIA  
EUR 3.000.000 

PORTUCEL VIANA
EUR 45.000.000

INVESTALENTEJO 
EUR 4.500.000

EMPROBAL 
EUR 250.000

LEPE *
EUR 1.646.700

SULPAC 
EUR 4.500.000

CARTOPOR 
EUR 310.000

FÁBRICA PAPEL DO AVE 
EUR 4.500.00

CARTOCER 
EUR 375.000

ENERCICLA 
EUR 5.000

PORTUCEL ESPA ÑA 
EUR 300.500

CELPAP 
EUR 175.000

CELNAVE 
EUR 25.000

VIANAPORT 
EUR 23.942

15%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

5% 95%

100%

51%

95%

100%

50%

Embalagem Energia Papel Outros

100%

GESCARTÃO SGPS
EUR 99.925.000

PORTUCEL EMBALAGEM
EUR 12.500.000

PORTUCEL VIANA ENERGIA  
EUR 3.000.000 

PORTUCEL VIANA
EUR 45.000.000

INVESTALENTEJO **
EUR 4.500.000

EMPROBAL 
EUR 250.000

EUR 1.646.700

SULPAC 
EUR 4.500.000

CARTOPOR 
EUR 310.000

FÁBRICA PAPEL DO AVE 
EUR 4.500.00

CARTOCER 
EUR 375.000

ENERCICLA 
EUR 5.000

PORTUCEL ESPA ÑA 
EUR 300.500

CELPAP 
EUR 175.000

CELNAVE 
EUR 25.000

VIANAPORT 
EUR 23.942

15%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

5% 95%

100%

51%

95%

100%

50%

Embalagem Energia Papel Outros

100%

5%

MRA 
EUR 60.000

51%51%

Recuperação

(*) Sociedade sem actividade
(**) Investalentejo é a dominante de um grupo de empresas dedicadas a diversos investimentos no Alentejo.
(***) Independentemente do ponto anterior, a Portucel España S.A., (sem actividade) é uma sociedade residente em Espanha 100%
dependente da Portucel Viana.. 

Independentemente das empresas apresentadas no quadro anterior, a GESCARTÃO
começou a desenvolver a actividade de recolha selectiva através da Manuel Rodrigues de 
Almeida e Filhos, Lda (MRA) adquirida em Setembro de 2006.

Adicionalmente, durante o ano de 2006 e até à data do presente Sumário, verificaram-se 
os seguintes acontecimentos no Grupo GESCARTÃO: 

§ Em Março de 2006, a Fábrica de Papel do Ave, S.A. alienou as quotas da 
sociedade MARIMBAL, Embalagens da Marinha, Limitada, representativas de 
40% do seu capital, de que era titular.

§ Em Junho de 2006, a GESCARTÃO vendeu 100% do capital da empresa Papelnova 
– Recolha e Recuperação de Desperdícios, S.A. (sem actividade).

§ Em Setembro de 2006, a GESCARTÃO adquiriu a Manuel Rodrigues de Almeida & 
Filhos, Limitada, sociedade dedicada à recolha de papel e outros elementos 
recicláveis.
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3. RISCOS RELATIVOS À EUROPA&C 

3.1. Riscos relacionados com as acções da EUROPA&C

3.1.1. Preço das acções da EUROPA&C

A EUROPA&C não pode assegurar aos investidores que o preço das suas acções ordinárias 
não irá descer. 

As cotações das acções representativas do capital social da EUROPA&C podem ser voláteis 
e podem ser sujeitas a flutuações devido a diversos factores. Em termos exemplificativos 
dá-se nota de que essas eventuais flutuações podem ser determinadas por: (i) alterações 
nas expectativas dos investidores em relação às perspectivas de evolução dos sectores e 
mercados em que o Grupo EUROPA&C opera; (ii) lançamento de novos produtos ou 
serviços por parte do Grupo EUROPA&C ou dos seus concorrentes; (iii) variações efectivas 
ou previstas nos resultados; (iv) alterações nas estimativas financeiras dos analistas de 
valores mobiliários; (v) eventuais investimentos significativos que o Grupo possa vir a 
realizar; (vi) eventuais parcerias estratégicas ou joint ventures em que o Grupo possa vir a 
participar; (vii) perspectivas económicas desfavoráveis; e (viii) alterações das condições dos 
mercados de valores mobiliários.

Salienta-se também, no caso das acções emitidas pela EUROPA&C como contrapartida da 
Oferta Pública de Aquisição que, se se verificar uma situação de descida de preço das 
acções ordinárias da EUROPA&C após a conclusão da Oferta Pública de Aquisição das 
acções da GESCARTÃO, os investidores sofrerão uma perda imediata, ainda que não 
realizada. Além do mais, a EUROPA&C não pode assegurar aos investidores que, na 
sequência da troca das acções da GESCARTÃO pelas acções da EUROPA&C, nos termos da 
Oferta Pública de Aquisição, estes consigam vender as suas acções ordinárias a um preço 
igual ou superior ao preço subjacente à relação de troca estabelecida.

3.2. Riscos relacionados com a actividade da EUROPA&C

3.2.1. Preço das principais matérias-primas 

Ocorreram no passado, e podem voltar a ocorrer, situações transitórias que originam 
desequilíbrios graves nos níveis de aprovisionamento. Em especial, existe a preocupação 
de excesso de procura nos países emergentes como a Índia ou a China. A médio prazo os 
mercados corrigem os seus desequilíbrios através do ajuste do preço, evitando 
transferências de matérias-primas até que se dê a recuperação dos mercados domésticos.

O aprovisionamento de matérias-primas, nomeadamente, papel recuperado e para cartão 
canelado, fibras, madeira e energia, pode estar sujeito a flutuações de preço e a 
dificuldades de abastecimento, as quais poderão ter impacto nos custos de produção e na 
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rentabilidade operacional da EUROPA&C, uma vez que esta pode ter dificuldade em 
transferir para os seus clientes eventuais subidas dos custos de produção.

3.2.2. Evolução do preço do papel

Os preços de mercado do papel tiveram no passado um comportamento marcadamente 
cíclico, influenciando de forma significativa as receitas da EUROPA&C e a sua 
rentabilidade.

É importante destacar que a procura do papel, cartão e caixas do Grupo EUROPA&C está 
ligada ao consumo dos países onde vende os seus produtos e em especial ao consumo em 
Portugal e Espanha. Existe um risco significativo da diminuição do consumo em menos 
de 1%. Não obstante, uma redução deste montante não parece ser razoável num cenário 
como o actual e dada a estabilidade existente na União Europeia.

3.2.3. Nível de concorrência no mercado

Ocorreram no passado, e podem voltar a ocorrer, situações transitórias que originam 
desequilíbrios graves na oferta. O excesso de oferta nos Estados Unidos e outros 
mercados maduros podem provocar diminuição dos preços por considerarem a União 
Europeia um mercado marginal. A médio prazo, os mercados corrigem as suas 
deficiências equilibrando a oferta para os seus mercados naturais.

O aumento da concorrência nos mercados onde opera a EUROPA&C pode ter um impacto 
significativo nos preços de venda e, consequentemente, na rentabilidade do Emitente.

Por outro, existem produtos substitutos da embalagem de cartão tais como as embalagens 
de plástico ou de madeira. Não obstante, o risco de perda de quota de mercado face a 
estes produtos é cada vez mais improvável uma vez que, com o avançar do tempo, o 
mercado mostrou a sua preferência pelo cartão em virtude do seu baixo custo, maior 
versatilidade como suporte publicitário e elevada percentagem de recuperação e de 
possibilidade de reciclagem. A embalagem de madeira revela ser significativamente mais 
cara que a de cartão.

3.2.4. Regulação ambiental 

Nos últimos anos, a regulação ambiental tem vindo a tornar-se mais restritiva, 
designadamente no que respeita ao controlo do impacto ambiental de efluentes líquidos, 
emissões atmosféricas (nomeadamente NO2 e CO2), resíduos sólidos e ruídos, bem como 
relativamente ao consumo de água e às consequências que possam advir da 
implementação do programa REACH (Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemicals). Face a esta situação, a EUROPA&C pode vir a necessitar de investimentos 
adicionais nesta área, de modo a cumprir com a legislação ambiental em vigor ou que vier 
a estar em vigor em Espanha e em Portugal.
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3.2.5. Risco tecnológico

O risco tecnológico tem um peso relativo na indústria do papel e do cartão. Todos os 
anos aparecem inovações tecnológicas que permitem produzir com mais qualidade e 
menor custo. Não obstante, o Grupo EUROPA&C tem vindo a realizar investimentos 
importantes para manter a sua actualização tecnológica, tal como se pode observar nos 
valores de CAPEX descritos no capítulo 6 do Prospecto da Oferta Pública de Aquisição.

3.2.6. Risco de taxas de juro 

A variação das taxas de juro pode ter um impacto significativo na situação financeira e nos 
resultados da EUROPA&C.

3.2.7. Processo de reprivatização da GESCARTÃO

É importante salientar que a Imocapital (filial a 100% da EUROPA&C) encontra-se 
obrigada ao cumprimento do estabelecido nos artigos 2º a 5º do Decreto-Lei N.º 
19/2003, de 3 de Fevereiro (DL 19/2003), pelo qual foram alteradas as condições da 
privatização da Gescartão (regulada pelo Decreto-Lei N.º 364/99 de 17 de Setembro).

As obrigações especiais citadas, consistem num investimento industrial no Concelho de 
Mourão no valor de 10 milhões de Euros (Art. 3º DL 19/2003); investimentos em 
sectores agro-industriais, industriais ou de serviços incluindo o turismo, no valor de 40 
milhões de Euros (Art. 4º do DL 19/2003); e a construção e instalação de uma unidade 
fabril com a capacidade de produção mínima de 150 mil toneladas/ano de papel, que 
representa um investimento de aproximadamente 125 milhões de Euros (Art. 5º DL 
19/2003).

O investimento correspondente à obrigação de construção e instalação de uma unidade 
fabril previsto no Artigo 5º do DL 19/2003 já foi iniciado, encontrando-se pendente a 
verificação do respectivo grau de desenvolvimento pelo Estado Português.

A Imocapital declarou realizado o mencionado investimento no concelho de Mourão em 
2004, após a colocação em funcionamento da nova unidade de fabrico de caixas da 
Sulpac-Empresa Produtora de Embalagem de Cartão, S.A. Adicionalmente, durante o 
exercício de 2006, a Imocapital, através da sua sociedade controlada, Investalentejo, 
SGPS, S.A., realizou investimentos de valor superior a 40 milhões de Euros, pelo que 
considera cumprida a obrigação contida no Art. 4º do citado DL 19/2003.

Nesse sentido, a Imocapital iniciou já conversações com o Estado Português 
relativamente à verificação, por este, do cumprimento destas obrigações. O Estado 
Português solicitou à Agência Portuguesa de Investimento (“API”) uma opinião 
relativamente a esse cumprimento. A Imocapital e a API têm vindo a realizar reuniões 
regulares a respeito deste tema, o qual se encontra ainda pendente de resolução.
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A Imocapital tem empenhadas 10.192.350 acções Gescartão, representativas de 51% do 
seu capital, a favor do Estado Português, como garantia do cumprimento de tais 
obrigações especiais estabelecidas nos artigos 2º a 5º do DL 19/2003. 

3.2.8. Risco da actividade industrial

As unidades fabris do Grupo estão sujeitas aos riscos inerentes a qualquer actividade 
económica industrial, como é o caso de acidentes, avarias ou catástrofes naturais que 
possam originar prejuízos nos activos do Grupo e/ou interrupções temporárias no 
processo produtivo. Da mesma forma estes riscos podem afectar os principais clientes e 
fornecedores do Grupo, o que teria um impacto significativo nos níveis de rentabilidade, 
no caso de não ser possível encontrar novos clientes de forma a garantir os níveis de 
vendas, ou novos fornecedores que possibilitassem manter a mesma estrutura de custos.
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4. INFORMAÇÃO SOBRE OS VALORES CUJA ADMISSÃO À 
NEGOCIAÇÃO SE SOLICITA

4.1. Capital social e acções EUROPA&C em circulação previamente à conclusão 
da Oferta Pública de Aquisição de acções da GESCARTÃO

A Papeles y Cartones de Europa, S.A. tinha, até à conclusão da Oferta Pública de 
Aquisição e subsequente aumento de capital social, um capital social de 105.752.732,00 
Euros representado por 52.876.366 acções, com o valor nominal de 2,00 Euros cada uma, 
achando-se todas elas integralmente subscritas e totalmente realizadas.

Todas as acções da EUROPA&C acima referidas pertencem a uma única categoria e série, 
sem que existam acções com direitos preferenciais.

A totalidade das acções acima referidas encontram-se admitidas à negociação nas Bolsas 
de Valores de Madrid e Barcelona, através do Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Contínuo).

Os últimos aumentos de capital realizados na EUROPA&C, até à conclusão da Oferta 
Pública de Aquisição, foram os seguintes:

- Em 02/06/2005, procedeu-se a um aumento de capital, no valor de 
19.367.118,00 Euros, através da emissão de  9.683.559 acções, de valor nominal 
de 2,00 euros cada uma;

- Em 21/11/2005, procedeu-se a um aumento de capital, no valor de 8.069.632,00 
Euros, através da emissão de 4.034.816 acções, de valor nominal de 2,00 euros 
cada uma;

- Em 17/07/2006, procedeu-se a um aumento de capital, no valor de 847.506,00 
Euros, através da emissão de 423.753 acções, de valor nominal de 2,00 euros cada 
uma.

As acções da EUROPA&C estão incluídas no índice geral das Bolsas de Valores de Madrid e 
Barcelona, com uma ponderação de 13,00 % no subsector do papel e artes gráficas do 
índice geral da Bolsa de Valores de Madrid (IGBM), e um peso de 0,05% no IGBM total e 
no índice Small Caps, com um peso de 1,93 %.
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4.2. Novas acções emitidas como contrapartida da Oferta Pública de Aquisição 
de acções da GESCARTÃO (Novas Acções)

Na Assembleia Geral de 4 de Dezembro de 2006, foi deliberada a emissão de até 
10.680.754 novas acções representativas do capital social da EUROPA&C destinada a 
integrar a contrapartida da Oferta Pública de Aquisição de acções da GESCARTÃO. A 
emissão das acções estava sujeita à efectiva execução, desenvolvimento e conclusão da 
Oferta Pública de Aquisição, nos termos em que foi lançada pela EUROPA&C. 

Os valores emitidos em resultado da Oferta Pública de Aquisição foram 9.276.141 acções
ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 2,00 Euros cada uma, 
representativas do capital social da EUROPA&C resultante do aumento de capital social por 
entradas em espécie cuja respectiva escritura pública e registo comercial tiveram já lugar
no dia 26 e 29 de Janeiro de 2007, respectivamente.

Estas novas Acções pertencem à mesma categoria e série das acções que até então se 
encontravam em circulação, sem que existam acções com direitos preferenciais.
Consequentemente, as Novas Acções conferem os mesmos direitos aos seus titulares que 
as anteriores acções da Oferente, nomeadamente o direito a dividendos, com efeito a 
partir da data de admissão à negociação das Novas Acções ou, em qualquer caso, dois dias 
depois de 29 de Janeiro de 2007, data da inscrição da escritura pública de Aumento de 
Capital no Registro Mercantil, que coincide com a data da liquidação física e financeira da 
Oferta Pública de aquisição e com a divulgação do presente Sumário, ou seja, 31 de 
Janeiro de 2007.

O valor nominal da emissão foi de 18.552.282 Euros. O valor de emissão de cada uma 
das Novas Acções (valor nominal acrescido do prémio de emissão) foi de 6,13 Euros por 
acção, sendo o valor nominal por acção de 2 Euros, acrescido do prémio de emissão de 
4,13 Euros por acção.

Consequentemente, o prémio de emissão total do aumento de capital foi de 38.310.462,33
Euros e o montante total do aumento de capital de 56.862.744,33 Euros.

4.3. Admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon da totalidade das 
acções representativas do capital social da EUROPA&C

O Conselho de Administração da EUROPA&C de 13 de Novembro de 2006 decidiu 
solicitar à Euronext Lisbon, na qualidade de entidade gestora do mercado de cotações 
oficiais em Portugal denominado “Eurolist by Euronext Lisbon”, a admissão à negociação 
neste mercado da totalidade das acções representativas do capital social da EUROPA&C,
incluíndo as Novas Acções.
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Igualmente, a Assembleia Geral de Accionistas da EUROPA&C, na sua reunião de 4 de 
Dezembro de 2006, decidiu solicitar a admissão à negociação das Novas Acções da 
EUROPA&C nas Bolsas de Valores de Madrid e Barcelona, através do Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Contínuo) e no Eurolist by Euronext Lisbon.

Deste modo, a admissão à negociação das acções correspondentes à totalidade do capital 
social da EUROPA&C foi solicitada não só no Sistema de Interconexión Bursátil, mas 
também no Eurolist by Euronext Lisbon.  

Na sequência da divulgação nesta data pela Euronext do Aviso de admissão, é expectável 
que a totalidade das acções da EUROPA&C sejam admitidas à negociação no Eurolist by 
Euronext Lisbon em 5 de Fevereiro de 2007. Está também previsto que as novas acções 
sejam admitidas nas Bolsas Espanholas na mesma data.

O Banco Popular Portugal, S.A. (BPP), na qualidade de Intermediário Financeiro de 
Interligação” celebrou um contrato com o Banco Popular Español, S.A., (BPE), por 
forma a que se possa assegurar que, nos termos da legislação e regulamentação 
portuguesas, se verifique sempre uma exacta correspondência entre as acções que se 
encontrem registadas em “conta de emissão especial” em nome do BPP junto da Central 
de Valores Mobiliários (adiante designada “CVM”) e as que se encontram bloqueadas no 
BPE, para efeitos de circulação em Portugal. A legislação portuguesa estabelece um 
conjunto de procedimentos para efeitos de “entrada” e “saída” de acções de circulação em 
Portugal, nomeadamente para efeitos de negociação na Euronext Lisbon. 

Assim, para transaccionar em Portugal acções que se encontram em circulação em 
Espanha, poderão ser adoptados os seguintes procedimentos.

1. O titular das acções deve contactar o seu Intermediário Financeiro custodiante em 
Espanha no sentido de proceder à transferência das suas acções para a conta aberta 
em nome do BPP junto do BPE para efeitos de registo das acções que se encontram 
em circulação em Portugal; simultaneamente o Intermediário Financeiro custodiante 
em Espanha deverá informar ao BPE qual o intermediário financeiro integrante do 
sistema português de registo e controlo de valores mobiliários a quem as acções 
deverão ser creditadas para efeitos da sua negociação na Euronext Lisbon;

2. O BPE deverá proceder ao bloqueio das acções a circular em Portugal e transmitir 
essa informação ao BPP; o BPE deverá igualmente informar o BPP de qual é o 
intermediário financeiro integrante do sistema português de valores mobiliários em 
cuja conta junto da CVM as acções deverão ser creditadas;

3. O BPP deve transmitir essa informação à Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas 
de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (adiante 
designada “Interbolsa”), para efeitos de registo das acções numa “conta de emissão 
especial” aberta em nome do BPE junto da CVM;
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4. A Interbolsa credita a conta do intermediário financeiro integrante do sistema 
português de valores mobiliários indicado pelo BPE, podendo este, a partir desse 
momento, dar ordens de venda das acções. A partir do momento em que o BPP tenha 
depositadas e bloqueadas as acções, os passos posteriores acima descritos traduzem-se 
em comunicações, que podem ser efectuadas num curto espaço de tempo.

Para transaccionar em Espanha acções que se encontram em circulação em Portugal, 
deverão ser adoptados os seguintes procedimentos:

1. O titular das acções em circulação em Portugal deve contactar o seu Intermediário 
Financeiro custodiante em Portugal no sentido deste proceder à transferência com 
efeitos imediatos das suas acções para a conta default do BPP junto da Interbolsa, 
informando previamente o BPP de que irá proceder a essa transferência e indicando 
qual o Intermediário Financeiro aderente da Iberclear e demais instruções de 
transferências para onde pretende que os títulos sejam transferidos;

2. O BPP informará a Interbolsa da quantidade de acções a ser diminuída;

3. Após verificar que a Interbolsa diminuiu a sua conta default pelo número de acções 
referida, o BPP comunica ao BPE a quantidade de acções que deixa de estar 
bloqueada para efeitos de circulação em Portugal e qual o Intermediário Financeiro 
Espanhol para onde deverão ser transferidas as acções desbloqueadas.
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5. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

As Novas Acções emitidas gozam do direito a participar, proporcionalmente ao capital 
realizado, na repartição dos lucros sociais e no património resultante da liquidação, nas 
mesmas condições que as restantes acções em circulação e que as demais acções 
representativas do capital social da EUROPA&C. 

As Novas Acções da EUROPA&C emitidas para efeitos da constituição da contrapartida da 
Oferta Pública de Aquisição conferem os mesmos direitos aos seus titulares que as 
anteriores acções da EUROPA&C, nomeadamente o direito a dividendos, com efeito a 
partir da data de admissão à negociação das Novas Acções ou, em qualquer caso, dois dias 
depois da inscrição da escritura pública de aumento de capital no Registro Mercantil, data 
que coincide com a liquidação física e financeira da Oferta Pública de Aquisição e com a 
divulgação do presente Sumário.

Os rendimentos a que derem lugar as acções tornar-se-ão efectivos através da Iberclear, 
seguindo o procedimento correspondente para os restantes depositários estrangeiros de 
acções da EUROPA&C. Uma vez admitidas as acções à negociação no “Eurolist by 
Euronext Lisbon”, o pagamento de dividendos em Portugal será assegurado pelo 
intermediário financeiro de interligação.O pagamento de dividendos inerentes às acções 
da EUROPA&C em Portugal ocorrerá três dias úteis após a data de pagamento em 
Espanha, permitindo assim a liquidação de todas as transacções efectuadas na Euronext 
Lisbon até ao dia útil anterior ao dia de pagamento do dividendo em Espanha, data até à 
qual as acções têm direito ao dividendo.

Desde o dia de pagamento do dividendo em Espanha (inclusive) as acções serão 
negociadas em bolsa sem direito ao dividendo. No dia de pagamento do dividendo em 
Espanha e nos dois dias úteis seguintes não poderão ocorrer movimentos de entrada e 
saída de valores em/de Portugal nem movimentos em contas na Interbolsa.

O prazo da prescrição do direito à sua cobrança é o estabelecido no artigo 947 do Código 
de Comércio espanhol, isto é, cinco anos. O beneficiário da prescrição será a EUROPA&C. 
Os estatutos da EUROPA&C não prevêem qualquer tipo de restrição nem procedimento 
especial de dividendos para os accionistas não residentes.
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6. INTERESSE DA EUROPA&C NA ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA 
EURONEXT LISBON 

Além das razões habituais de qualquer decisão de admissão à negociação num mercado 
secundário, nomeadamente, para oferecer liquidez aos accionistas, uma vez que as Novas 
Acções constituiram a contrapartida da Oferta Pública de Aquisição que a EUROPA&C
realizou sobre a totalidade das acções ordinárias da sociedade portuguesa GESCARTÃO que 
ainda não eram detidas pelo Grupo EUROPA&C, a admissão à negociação das acções da 
EUROPA&C na Euronext Lisbon tem ainda o objectivo de permitir aos accionistas da  
GESCARTÃO que aceitaram a referida Oferta Pública de Aquisição continuarem a dispor de 
um valor negociável no Eurolist by Euronext Lisbon.

7. REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO

A representante para as relações com o mercado da EUROPA&C é D. Sol Fernandez-
Rañada Lopez-Doriga, que acumula também as funções de Secretária não Administradora 
da  EUROPA&C e de responsável pelo Departamento de Assessoria Jurídica da Emitente:

C/ Anabel Segura, nº 16
Edificio 3 - 3ª planta
Arroyo de la Vega - Alcobendas
28109 - MADRID
Tel.: 91 490 21 60
Fax: 91 662 47 17
E-mail: dcri@europac.es




