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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/04, de 25 de Março, a forma e conteúdo 

da presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a 

qual autorizou o Banco Espírito Santo, S.A., através do Banco Espírito Santo de 

Investimento, S.A. (a Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação. 

 

Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia das 

Instituições quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo 

da Nota Informativa, ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e 

financeira da Entidade Emitente, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores que 

constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento nos 

mesmos. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o 

caso, será actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não 

assumindo consequentemente os Bancos qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos 

e nas condições previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das 

Emissões que constituem o programa. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e 

liderados pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o sindicato de 

tomada firme e garantia das Emissões composto pelo Banco Espírito Santo, S.A.. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
EMITENTE: 
 

SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, 
SGPS, S.A., Sociedade Aberta (SAG GEST) 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de Emissões de Papel Comercial por Oferta 
Particular de Subscrição. 
 

MOEDA: Euros (€) 
 

MONTANTE MÁXIMO DO 
PROGRAMA: 
 

€ 30.000.000 (trinta milhões de euros) 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O prazo do PROGRAMA é de 5 anos menos um dia a 
contar da data de assinatura do Contrato, sem prejuízo do 
disposto nos parágrafos seguintes: 
a) Qualquer uma das partes tem a faculdade de denunciar 
anualmente o PROGRAMA, produzindo efeitos no dia 04 
de Novembro de cada ano, desde que comunique esta sua 
intenção ao AGENTE com uma antecedência mínima de 
45 dias do termo do período anual em causa., sendo que a 
primeira denúncia só poderá produzir efeitos em 04 de 
Novembro de 2010. 

 b) Caso seja comunicada à SIVA – SOCIEDADE DE 
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A., 
sociedade em relação de domínio com a EMITENTE, a 
denúncia dos contratos de importação celebrados entre 
esta sociedade e as sociedades de direito alemão 
Volkswagen AG e AUDI AG, respectivamente, 
relativamente à importação exclusiva para Portugal das 
marcas Volkswagen e Audi, o PROGRAMA será 
reembolsado na totalidade pela EMITENTE, mediante o 
pagamento de prestações trimestrais, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) meses a contar da data da referida 
comunicação ou até ao termo do prazo do Contrato de 
Colocação, consoante a data que se verificar em primeiro 
lugar. 
 

GARANTIA E TOMADA 
FIRME:  

O Programa será garantido e tomado firme na sua 
totalidade pelo BES. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

BES INVESTIMENTO 

DEALERS: BES INVESTIMENTO e BES 
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TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, prazos e montantes, por 
opção e de acordo com as necessidades da EMITENTE 
sendo que nenhuma EMISSÃO deverá subsistir para além 
do PRAZO DO PROGRAMA nem deverão coexistir em 
dado momento EMISSÕES, cujo montante global exceda 
o montante máximo do PROGRAMA. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal mínimo de € 50.000,00. 
 

REALIZAÇÃO: 
 

Pagamento integral no acto de subscrição. 

PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a "desconto por 
dentro". 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual / 360 
 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

A EMITENTE pode optar para cada EMISSÃO pelas 
seguintes modalidades de colocação: 
 
1. Colocação Directa 
• Montante mínimo: € 1.000.000,00 e em múltiplos de 
€50.000; 
• Prazo: 7 a 364 dias; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro): 
pelos DEALERS, directamente à EMITENTE. 

 
 

 
2. Colocação por Leilão 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em múltiplos de 
€ 50.000,00; 
• Prazo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de juro): 
pelas Instituições Financeiras convidadas a participar no 
Leilão. 
• Não serão aceites propostas acima da TAXA 
INTERVENÇÃO. 
 

MODO DE 
FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior à data de cada 
tomada de fundos: 
Até às 12H00 – a EMITENTE comunicará ao AGENTE 
se pretende recorrer à modalidade de colocação por 
Leilão, definindo o respectivo montante e prazo. 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para 
participação no Leilão à generalidade das Instituições de 
Crédito. 
 

 2.º DIA ÚTIL anterior à data de cada tomada de fundos: 
11H30 – Realização do Leilão nas instalações do 
AGENTE que se obriga a informar a EMITENTE das 
condições do Leilão. 
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 B – Colocação Directa 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior à data de cada 
tomada de fundos: 
Até às 10H00 – a EMITENTE definirá o montante e 
prazo de cada EMISSÃO e contactará directamente os 
DEALERS; 
Até às 11H30 – os DEALERS apresentarão à 
EMITENTE proposta(s) de colocação directa. 
Até às 12H00 – a EMITENTE comunicará a cada um dos 
DEALERS se aceita as propostas por estes apresentadas, 
e informam o AGENTE das condições aceites para a 
colocação directa (montante, taxa de juro e prazo) ou da 
recusa. 
 

 Em caso de recusa total ou parcial das referidas propostas, 
a EMITENTE comunicará igualmente ao AGENTE se 
pretende recorrer à modalidade de colocação por leilão, 
definindo os respectivos montantes e prazos. 
 

 Os DEALERS poderão contactar individual e 
directamente a EMITENTE propondo por sua iniciativa a 
colocação de fundos. Caso a EMITENTE aceite as 
propostas, informará o AGENTE das condições aceites 
para a colocação (montante, taxa de juro, prazo e a 
participação da EMITENTE na EMISSÃO em causa e 
DEALER(S)). 
 

TAXA INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no dia da 
realização de cada leilão (2.º DIA ÚTIL anterior a cada 
tomada de fundos), igual às seguintes: 
 
EURIBOR (para o PRAZO DA EMISSÃO em causa) + 
0,65% ao ano. 
 

 A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em EUROS, 
oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre 
bancos de primeira linha, cotada no segundo “dia útil 
TARGET” anterior à data de tomada de fundos, para valor 
spot (TARGET+2), na base 
Actual/360, e divulgada pela REUTERS (Página 
EURIBOR=) ou outra Agência que para o efeito a 
substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. Para este efeito 
são considerados “dias úteis TARGET” aqueles dias em 
que o sistema de pagamento TARGET2esteja em 
funcionamento. 
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REGIME FISCAL: 
 

O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude de 
alterações na legislação. 
 
Os rendimentos das obrigações são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
serem ou não emitidos a desconto.  
 
Imposto sobre o rendimento 
 
Juros 
 
Auferidos por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  
 
A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de 
imposto, salvo se o titular optar pelo englobamento (caso 
estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do 
exercício de actividades empresariais e profissionais), 
situação em que a taxa de imposto variará entre 11,08% e 

45,88%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento 
por conta do imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do 
cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou 
equivalentes) obtidos em território português por não 
residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas 
singulares residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 
10 de Março). 
 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 12,5% ou de 
25% (acrescida da derrama municipal à taxa máxima de 1,5% 
e, eventualmente de uma taxa adicional de 2,5%). O imposto 
é objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a qual 
assume a natureza de pagamento por conta do imposto 
devido em termos finais. 

 
 
 



 
 Pág. 8 

REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do 
cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou 
equivalentes) obtidos em território português quando os 
seus efectivos beneficiários não tenham em território 
português sede, direcção efectiva, ou estabelecimento 
estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação privilegiada, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 
13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março, e não sejam 
pessoas colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 
Auferidos por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa de 21,5%. 
 
Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de 
risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime 
fiscal aplicável. 
 
Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As mais-valias de obrigações estão excluídas de tributação 
em IRS. 
 
Não residentes: 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares residentes.  
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da matéria 
colectável, sendo englobadas e tributadas nos termos 
gerais. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados 
como mais-valias (incluindo, nomeadamente, os ganhos 
obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como 
obrigações) obtidos em território português quando os seus 
efectivos beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual 
os rendimentos possam ser imputáveis e desde que não 
sejam entidades residentes em país, território ou região 
com regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 
10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, 
directa ou indirectamente, em mais de 20%, por entidades 
residentes em Portugal. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares. 
 
Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de 
risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime 
fiscal aplicável. 
 
Transmissões Gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Não sujeitas a IRS. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas 
residentes em território português concorrem para efeitos 
de determinação do lucro tributável sujeito a IRC. 
Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões 
gratuitas devem ser valorizados ao preço de mercado das 
obrigações, o qual não pode ser inferior ao que resultar da 
aplicação das regras de determinação do valor tributável 
previstas no Código do Imposto do Selo. 
 
Não residentes: 
 
Tributação à taxa de 25%. 
 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas de obrigações passam a estar 
sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá 
sobre o valor da cotação destes títulos na data de 
transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais 
próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de 
cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários determinado pela 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=  

 
em que: 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
J representa o somatório dos juros calculados desde o 
último vencimento anterior à transmissão até à data da 
amortização do capital, devendo o valor apurado ser 
reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a 
mais de uma amortização; 
r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das 
obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a qual é 
fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, 
sob proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após 
audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da 
amortização, expresso em meses e arredondado por 
excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 
quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma 
amortização. 
 
É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter 
vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, descendentes e 
ascendentes. 
 
Não Residentes: 
Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões 
gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em 
território português. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões 
gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 
dele isentos. 
 
Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo do 
regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
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REGIME FISCAL (cont.): A retenção de imposto na fonte não será da 
responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo dos 
respectivos intermediários financeiros. 
 

VENCIMENTO 
ANTECIPADO: 
 

A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas constitui uma condição de vencimento 
antecipado: 
a)  se a EMITENTE não reembolsar, na data-valor 

prevista, qualquer uma das EMISSÕES e/ou não 
proceder ao pagamento de qualquer outro montante 
devido por força do PROGRAMA, nomeadamente a 
título de comissões, despesas e outros encargos para si 
emergentes; 

b) se a EMITENTE não cumprir qualquer outra 
obrigação para além das previstas na alínea a) supra, 
para si decorrente do presente Contrato; 

c) se as declarações e garantias prestadas pela 
EMITENTE nos termos do presente Contrato 
incorrerem em algum vício de forma ou se se 
revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, por acção 
ou omissão, no todo ou em parte, ou no caso de 
omissão ou inexactidão das informações e elementos 
que a EMITENTE se comprometeu fornecer ao 
AGENTE e/ou às INSTITUIÇÕES no âmbito deste 
Contrato; 

d) se a EMITENTE cessar pagamentos, se se 
apresentar à falência, a processo especial de 
recuperação de empresas, ou processo equivalente em 
qualquer jurisdição relevante, ou se qualquer uma 
destas medidas for requerida por terceiros, se for 
executada judicialmente; 

e) se a EMITENTE entrar em mora no pagamento de 
quaisquer obrigações por si assumidas emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, 
ou ainda de emissões de valores mobiliários ou 
monetários de qualquer natureza; 

f) se a EMITENTE deixar de cumprir qualquer uma 
das suas obrigações fiscais e para com a Segurança 
Social; 

g) se, o presente Contrato deixar, por qualquer motivo, 
de constituir um compromisso válido, nos seus 
precisos termos, para a EMITENTE; 

h) se a EMITENTE deixar de reunir os requisitos de 
que legalmente depende a emissão de papel 
comercial; 

i) se se verificar o incumprimento, pela SAG, das 
obrigações de natureza financeira previstas no 
Contrato; 
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 j) se a EMITENTE deixar de deter, directa ou 
indirectamente, a totalidade do capital social e/ou dos 
direitos de voto das sociedades SIVA – SOCIEDADE 
DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS, S.A. e SOAUTO – SGPS, SA, bem 
como a maioria do capital social e/ou dos direitos de 
voto da sociedade UNIDAS, S.A.; 

 k) se a EMITENTE deixar de deter, directa ou 
indirectamente, pelo menos 40% do capital social 
e/ou direitos de voto da sociedade de direito espanhol 
denominada Santander Consumer Iber-rent SL; 

l) se a SGC, SGPS, S.A. deixar de deter, directa ou 
indirectamente, pelo menos 50,1% do capital social 
e/ou direitos de voto da Emitente; 

m) se as partes não chegarem a acordo nos termos do 
disposto na cláusula Trigésima Terceira do Contrato; 

n) se os fundos obtidos no âmbito do presente programa 
forem utilizados para finalidade diferente do previsto 
no Contrato. 

 
“COVENANTS”: Material Adverse Change: 

 
(i) Sem prejuízo do estabelecido na Cláusula relativa ao 
Vencimento Antecipado supra, caso a SAG Gest deixe de 
deter, directa ou indirectamente, pelo menos 40% do 
capital social e direitos de voto do Santander Consumer 
Iber-Rent SL, e que tal facto possa, no entender justificado 
do BES, alterar de forma material a situação económica e 
financeira da EMITENTE, o que lhe terá que ser 
notificado por escrito num período máximo de dez dias, 
serão envidados por todas as ora partes, os melhores 
esforços para chegarem a um acordo no prazo de dez dias 
úteis após verificação de tal facto, nomeadamente quanto 
à manutenção do PROGRAMA. 
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 (ii) No caso de alterações supervenientes do mercado o 
justificarem, o BES, durante os dois primeiros anos de 
vida do presente contrato, poderá modificar a TAXA DE 
INTERVENÇÃO ou outros encargos, assistindo à 
EMITENTE o direito a resolver o Contrato de Colocação 
no prazo de 30 dias sobre a data em que lhe for 
comunicada a referida alteração. Para efeitos do presente 
contrato, consideram-se alterações supervenientes, entre 
outras: 

a) O agravamento dos valores das provisões para 
riscos de crédito, das reservas de caixa, dos rácios de 
solvabilidade ou, em geral, qualquer encarecimento do 
crédito em resultado da modificação de regras legais ou 
regulamentares em vigor à data da celebração do 
Contrato de Colocação; 
b) A inviabilidade de determinação da taxa 
EURIBOR para qualquer período de contagem de 
juros; 
c) Agravamento do custo de fundos para o BES face 
àquele que vigorava na data de aprovação pelos órgãos 
competentes do BES dos termos e condições do 
presente Contrato, conforme minuta de declaração 
constante do Anexo IV; 

 
 Negative Pledge 

A EMITENTE compromete-se a, enquanto as obrigações 
para si emergentes deste programa de emissões não se 
extinguirem, não dar em garantia ou, por qualquer outra 
forma, onerar os bens que constam ou venham a constar 
do seu activo, num montante superior a €20.000.000 
(individual ou conjuntamente considerados), salvo no caso 
de: 
a) garantias existentes à presente data e aquelas que 
sejam ou venham a ser constituídas para garantia das 
obrigações decorrentes das emissões realizadas ao abrigo 
deste PROGRAMA; 
b) das garantias constituídas com o acordo prévio dos 
titulares do papel comercial, obtido por maioria simples; 
c) garantias constituídas sobre bens do activo da 
EMITENTE a adquirir ou a beneficiar por ela, desde que 
a referida aquisição não se configure como mera 
substituição de activos, e desde que a garantia seja 
constituída em caução do 
respectivo preço, ou do crédito concedido para o efeito; 
 

 Para efeitos do disposto na alínea anterior, não constitui 
mera substituição de activos o investimento nos bens do 
activo imobilizado que se encontrem obsoletos ou 
deteriorados. 
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 Cross Default 
Se a EMITENTE entrar em mora no pagamento de 
quaisquer obrigações por si assumidas emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos junto 
do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda 
de emissões de valores mobiliários ou monetários de 
qualquer natureza: 
• cada um dos titulares do papel comercial poderá exigir 
o reembolso antecipado dos respectivos títulos; e 
• cada uma das instituições poderá resolver o contrato, 
mediante comunicação enviada para a sede da 
EMITENTE, por carta registada com aviso de recepção 
ou protocolada.  
 

 Pari Passu 
As responsabilidades assumidas para com os 
TOMADORES e para com as INSTITUIÇÕES, 
constituem obrigações comuns da EMITENTE, a que 
corresponderá um tratamento “Pari-Passu” com todas as 
outras dívidas e compromissos presentes e futuros não 
especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios 
que resultem da lei. 
 

INDICADORES 
FINANCEIROS: 
 

A SAG deverá apresentar ao longo da vida do 
financiamento os seguintes rácios financeiros calculados 
com base nas suas contas anuais consolidadas: 
- Rácio de Dívida Financeira Líquida/EBITDA ≤ 8.00x; 
 - Rácio EBITDA Interest Coverage > 1.30x 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação social: 

SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, S.A., Sociedade 

Aberta. 

 

Sede Social: 

Estrada de Alfragide, n.º 67 

Alfapark, Edifício SGC, Piso 2 - Alfragide 

2614-519 Amadora 

 

Objecto social: 

A sociedade tem por objecto social a “gestão de participações sociais de outras 

sociedades como forma indirecta do exercício de actividades económicas.” 

 

Capital Social: 

€169.764.398,00 

 

Número de Contribuinte e Matrícula: 

503.219.886, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amadora 

 

Estatutos, Relatórios e Contas 

Os estatutos actualizados da EMITENTE, bem como os respectivos balanços, 

demonstração de resultados e demais documentos contabilísticos poderão ser 

consultados na respectiva sede ou no sítio institucional da sociedade www.sag.pt. 

 

3.2.Responsáveis pela informação 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é do Conselho de Administração da 

SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, S.A., Sociedade 
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Aberta, que declara que os elementos nela inscritos estão em conformidade com as 

disposições legais aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 

 

3.3.Constituição, capital e estrutura accionista 

 
A SAG GEST foi constituída em 21 de Março de 1994. 

Actualmente, o seu capital social é de € 169.764.398, representado por 169.764.398 

acções, com o valor nominal de € 1,00 cada uma. 

A SAG GEST é uma sociedade aberta, cujas acções estão admitidas à negociação na 

Euronext Lisbon. 

Em 31 de Dezembro de 2009 registavam-se as seguintes participações qualificadas: 

 % capital social % direitos de voto 

SGC - SGPS, S.A.* 68,46% 75,96% 

SGC Investimentos - SGPS, S.A.** 10,24% 11,37% 

Millennium bcp – Gestão de Activos, S.A. 3,06% 3,40% 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 0,0023% 0,0026% 

* Participada em 99.99% pelo Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

** Participada em 100% pela SGC-SGPS, S.A. 

 

3.4. Legislação especial 

 
Sendo a EMITENTE uma sociedade gestora de participações sociais aplica-se-lhe a 

legislação prevista no Decreto-Lei 495/88, de 30 de Dezembro, com as posteriores 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 318/94, de 24 de Dezembro e pelo 

Decreto-Lei 378/98, de 27 de Novembro. Acresce ainda que sendo a EMITENTE uma 

sociedade aberta com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado também se encontra sujeita a legislação específica nessa matéria, 

nomeadamente o Código de Valores Mobiliários e a regulamentação emanada da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
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3.5.Requisitos 

 

A EMITENTE preenche os requisitos enunciados no número 1 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 69/2004 de 25 de Março. 

 

3.6.Dependência em relação a Alvarás, Patentes, Contratos ou Processos de 

Fabrico 

 

A SAG GEST sendo uma sociedade gestora de participações sociais não se encontra 

dependente de alvarás, patentes ou contratos que tenham influência significativa para a 

sua actividade. 

 

3.7. Principais instalações 

 

Estrada de Alfragide, n.º 67 

Alfrapark, Edifício SGC, piso 2 - Alfragide 

2614-519 Amadora  

 

3.8. Órgãos Sociais  

 
Conselho de Administração 

 

Presidente: Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

Vogais: Eng.ª Esmeralda da Silva Santos Dourado 

  Dr. Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 

 Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro 

  Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 

 Dr. José Maria Cabral Vozone 

 Eng.º. Pedro Roque de Pinho de Almeida 

 Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos 
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Mesa da Assembleia-Geral 

Presidente:   Dr. Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu 

Secretária da Sociedade:  Dr.ª Maria do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente João José Martins da Fonseca George 

Vogais Duarte Manuel Palma Leal Garcia 

 Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro 

Suplente António Marques 

 

Sociedade Revisora Oficial de Contas 

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (SROC n.º 178) representada por 

Paulo Jorge Luís da Silva (ROC nº 1334). 

 

3.9. Representante da Empresa para as Relações com o Mercado 

 

Dr. José Maria Cabral Vozone 

Estrada de Alfragide, 67 

Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2 – Alfragide 

2614-519  –Amadora 

Telefone 21359 66 44 

Fax 21 359 66 74 

E-mail investor.relations@sag.pt  

 

3.8 Situação económica e financeira 

 
A SAG, como Emitente do Programa de Papel Comercial, vem dar a conhecer aos 

respectivos subscritores a sua situação económico-financeira, em cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 69/2004 de 25 de Março, designadamente ao disposto no número 1 do seu 

artigo 17.º, pelo que se apresentam de seguida os balanços, demonstração de resultados e 

demonstração dos fluxos de caixa referentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
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3.8.1.Balanço Consolidado 
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3.8.2. Demonstração de Resultados Consolidados 
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 Pág. 23 

3.8.3. Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa 
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3.8.5. Balanço Individual 
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3.8.6. Demonstração Individual de Resultados  
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3.8.7. Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa  
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