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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pela Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, S.A. (a Entidade Emitente), a 

qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante designado por 

Líder, Agente e Instituição Registadora, a proceder à sua divulgação. 

 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Emitente. Em 

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, ou 

garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Banco Comercial Português, 

S.A., qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa de 

Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à 

oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual depende 

exclusivamente do critério dos investidores. 

 

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

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, nos prazos e nas 

condições previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 

 

A Entidade Emitente não dispõe de notação de risco (Rating) atribuída por empresa registada 

na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não tendo também sido solicitada notação de 

Rating para as emissões a realizar ao abrigo do presente Programa. 
 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também assume 

as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A., garante a 

subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na sua sede. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

 

 

Exmo. Senhor Dr. João Mangericão 

Lugar do Espido, Via Norte, 

4470-909 Maia, Portugal 

 

Telefone: 351 220 100 401 

Fax: 351 220 100 436 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente: Sonae Indústria SGPS, SA 

Montante Máximo do Programa: O MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA será de €40.000.000 

(quarenta milhões de euros), obrigando-se a Emitente a 

observar os limites máximos de emissão previstos no n.º 2, 

do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, 

reduzindo- se automática e sucessivamente por forma a que 

não exceda os montantes abaixo definidos nas datas 

indicadas, contadas da data de início do Prazo do Programa: 

5º Sem: €30.000.000 

6º Sem: €20.000.000 

7º Sem: €10.000.000 

Prazo do Programa: Até 15 de Outubro de 2013. 

 A emitente poderá a qualquer momento denunciar o 

contrato suporte do Programa desde que o faça mediante 

comunicação escrita ao Agente com um pré-aviso mínimo de 

30 dias corridos relativamente à data de produção do 

respectivo efeito que coincidirá com a data de vencimento 

mais distante de qualquer emissão realizada e não 

reembolsada. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial por subscrição 

particular. Emissões em contínuo, de acordo com as 

necessidades financeiras da Emitente, não podendo o 

somatório dos montantes emitidos e não amortizados 

acrescidos dos respectivos montantes de juros exceder, em 

momento algum, o Montante Máximo do Programa. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de € 

50.000 cada um, com representação escritural. 

Garantia de Subscrição:  O Banco Comercial Português, S.A. garante a subscrição das 

Emissões de Papel Comercial efectuadas ao abrigo do 

presente Programa. 

Prazo das Emissões: O Papel Comercial será emitido com prazo de emissão de 3 

meses e observando sempre o último dia de vigência do 

Programa. 
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Modalidade de Colocação 

e seu  funcionamento: Montantes mínimos de 5.000.000 e múltiplos de 500.000 

de acordo com os seguintes procedimentos: 

No 3º dia útil anterior à data de cada emissão: 

Até às 15h00, a Emitente comunicará ao Agente, através 

da notificação, a data, montante e prazo da 

emissão que pretende colocar; 

No 2º dia útil anterior à data de cada emissão: 

-  Até às 12h00, o Agente comunicará à Emitente as 

condições da emissão, nomeadamente a Taxa de 

Juro calculada nos termos seguintes. 

 Taxa de Juro:  A taxa de juro nominal a aplicar a cada emissão será igual à 

taxa EURIBOR do prazo da Emissão, calculada na Base 

Actual/360, em vigor no segundo dia útil anterior à data de 

cada emissão, para esses mesmos prazos, acrescida de um 

spread.  

Por Euribor (Euro Interbank Offered Rate) entende-se a 

média das taxas de depósitos interbancários denominados 

em Euro, oferecidas na zona euro por Bancos de primeira 

linha, calculada na Base Actual/360, e divulgada em Dias 

Úteis TARGET através da Reuters (na página "EURIBOR=") ou 

outra Agência que, para o efeito, a substitua, cerca das 11 

horas CET (Central European Time). Para este efeito, são 

considerados "Dias Úteis TARGET" aqueles dias em que o 

sistema de pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos ao valor nominal, 

sendo os juros calculados na Base Actual/360. 

Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada Emissão.  

Reembolso e Cálculo dos Juros: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado ao Valor 

Nominal, acrescido dos respectivos juros calculados de 

acordo com a fórmula abaixo, na data de reembolso de cada 

Emissão:  

  JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 

  JP = Juros a Pagar 

   VN = Valor Nominal 

   TJ = Taxa de Juro p.a. aplicável 
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   PE = Prazo de Emissão  

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento 

relativo a qualquer emissão, coincidir com um Sábado, 

Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse pagamento passará a 

dever ser realizado no dia útil imediatamente seguinte, 

excepto se este dia for já do mês de calendário subsequente, 

caso em que esse pagamento deverá ser realizado no dia útil 

imediatamente anterior. 

Outras Condições:  1. Pari Passu: 

  Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma obrigação 

comum da Emitente a que corresponderá um tratamento 

pari passu com todas as demais obrigações, presentes ou 

futuras, não garantidas pela Emitente, sem prejuízo dos 

privilégios creditórios que resultem da lei. 

2. Negative Pledge: 

 A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações para 

si decorrentes do Programa não estiverem integralmente 

satisfeitas, não dar em garantia, ou por qualquer forma 

onerar, os bens que constam ou venham a constar do seu 

activo, com ressalva: 

- das garantias que venham a ser constituídas com o 

acordo prévio e expresso do Banco Comercial Português, 

S.A.; 

- das garantias que venham a ser constituídas sobre 

quaisquer bens do activo imobilizado/ activo não corrente a 

adquirir e que sejam dadas em caução do respectivo preço, 

ou do crédito concedido para o efeito, desde que tal 

aquisição não se configure como uma mera substituição de 

activos. Para este efeito não constitui mera substituição de 

activos o investimento nos bens do activo imobilizado que se 

encontrem obsoletos ou deteriorados; 

- das garantias constituídas ou que venham a ser 

constituídas para garantir um valor acumulado não superior 

a 50% (cinquenta por cento) do imobilizado/ activo não 

corrente da Emitente de acordo com o último relatório e 

contas aprovado até à data de constituição dessa(s) 

garantia(s), devendo a Emitente assegurar ab initio que pelo 
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menos 50% do seu imobilizado estará livre de ónus e 

encargos. 

Vencimento antecipado:  Os titulares de Papel Comercial emitido ao abrigo do 

Programa poderão exigir o reembolso antecipado das 

Emissões, bem como o pagamento dos juros corridos até à 

data em que se efectuar aquele reembolso, sempre que se 

verifique qualquer uma das seguintes situações: 

  a) a Emitente incorrer em mora no pagamento de qualquer 

uma das Emissões e/ou qualquer outro montante devido por 

força do Programa (incluindo comissões) ou outros encargos 

para si decorrentes do mesmo não remediada no prazo de 4 

(quatro) Dias Úteis;  

  b) se a Emitente entrar em mora, não remediada no prazo 

de 30 (trinta) Dias Úteis perante Instituições de Crédito no 

pagamento de quaisquer obrigações resultantes de 

empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 

compromissos com incidência financeira, contraídos junto do 

sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no 

pagamento de obrigações decorrentes de emissões de 

valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza, 

desde que, nas situações em que a mora ocorra e em que 

existam obrigações de pagamento que se venceriam 

posteriormente, qualquer credor invoque, justificadamente, 

o vencimento antecipado das mesmas; 

  c) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente se 

revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, no todo ou em 

parte; 

  d) se a Emitente incumprir qualquer uma das suas 

obrigações fiscais e para com a Segurança Social, 

exceptuando-se, no entanto, todas as situações em que a 

Emitente, para beneficiar dos direitos de reclamação ou 

recurso estabelecidos na lei, tenha apresentado garantias de 

cumprimento; 

e) se a Emitente não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta Ficha 

Técnica. 

Líder: Millennium investment banking 
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Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking 

Regime Fiscal: A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal actualmente em vigor, o 

qual poderá ser objecto de modificação, por via legal 

ou regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente de os 

títulos serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento: 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação 

a uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que 

a matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 

colectável total do titular exceda aquele montante; 

sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é 

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 

qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao 

excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao montante 

assim apurado poderá acrescer eventual derrama à taxa 

máxima de 1,5% calculada sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 

2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma 

taxa adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial 

auferidos por pessoas singulares residentes em Portugal 

são tributados por retenção na fonte à taxa liberatória 

de 21,5%, excepto no caso de opção pelo englobamento 
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em que a tributação final variará entre 11,5% e 46,5%, 

sem prejuízo das excepções previstas por lei. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS: Residentes: Nos termos da número 1, alínea b) do artigo 

10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 

obtidos que, não sendo considerados rendimentos 

empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 

resultem de alienação onerosa de partes sociais e de 

outros valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é 

tributado à taxa de 20% (artigo 72º, nº 4, do Código do 

IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo 

positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

resultante da alienação de títulos de dívida, obtido por 

residentes em território português (Cfr. artigo 72º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

Não Residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

singulares que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

Em sede de IRC: Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a 

formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 
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isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

Legislação Aplicável: Lei portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e o 

Regulamento nº1/2004, da CMVM. 
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III – INFORMAÇÃO SOBRE A EMITENTE 

 
Elementos de Identificação 

Denominação Social:  Sonae Indústria, SGPS, S.A. 

Objecto Social:  A sociedade tem por objecto social a “gestão de participações 

sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício 

de actividades económicas.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o n.º 

506035034 

Pessoa Colectiva:  506 035 034 

Capital Social:  € 700.000.000 

Sede Social:  Lugar do Espido, Via Norte, 4470-909 Maia 

CAE:   64202 

 

Constituição e Capital 

A Sonae Indústria, SGPS, S.A. foi constituída em 22 de Julho de 2002. 

Actualmente, o seu capital social é de € 700.000.000, integralmente subscrito e realizado, 

representado por 140.000.000 acções ordinárias com o valor nominal de € 5 cada uma. 

 

Legislação especial  

Código das Sociedades Comerciais, Código dos Valores Mobiliários e Decreto-Lei n.º 495/88, 

de 30 de Dezembro (Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Participações Sociais). 

 

Principais instalações 

As principais instalações da Sonae Indústria, SGPS, S.A. situam-se na sua sede (regime de 

arrendamento). 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da Sonae Indústria, SGPS, 

S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham influência significativa para a 

sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da Sonae Indústria, SGPS, S.A. é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente:  João Augusto Esmeriz Vieira de Castro 

Secretário:  António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes 
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Conselho de Administração 

Presidente:  Belmiro Mendes de Azevedo 

   Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar (CEO) 

   Rui Manuel Gonçalves Correia (CFO) 

   Christophe Chambonnet 

   Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  

   Knut Thomas Alarik Nysten 

   João Paulo dos Santos Pinto 

   Álvaro Cuervo Garcia 

 

Comissão Executiva 

Presidente:  Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar (CEO) 

    Rui Manuel Gonçalves Correia (CFO) 

   Christophe Chambonnet (CM&SO) 

   João Paulo dos Santos Pinto (CI&TO) 

 

Conselho Fiscal 

Presidente:  Manuel Heleno Sismeiro  

Vogais:   Armando Luís Vieira de Magalhães 

   Jorge Manuel Felizes Morgado 

Vogal Suplente:  Óscar José Alçada da Quinta (Suplente) 

 

Revisor Oficial de Contas 

“PriceWaterHouseCoopers & Associados, SROC, Lda.” representada 

por António Joaquim Brochado Correia ou por José Pereira Alves 

 

Secretário 

Efectivo:  Júlia Maria Moreira da Silva Santos 

Suplente:  Patrícia Isabel Chemega dos Santos 

 

Representante para as Relações com o Mercado 

Rui Manuel Gonçalves Correia 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da Sonae Indústria, SGPS, S.A. 

relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
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Contas individuais 

BALANÇO

Euro

2008 2009 2010

ACTIVO

Activos não correntes

Imobilizações corpóreas 14.248 8.181 5.268

Imobilizações incorpóreas 4.143 412 228

Investimentos em empresas do grupo e associadas 927.309.795 926.283.898 926.283.898

Investimentos disponíveis para venda 117.922 117.922 117.922

Impostos diferidos activos 9.396.042 13.320.625 10.607.168

Outros activos não correntes 690.090.455 638.109.145 583.020.801

Activos correntes

Clientes 456.839 78.594 324.034

Outras dívidas de terceiros 366.220 3.436.891 2.044.068

Estado e outros entes públicos 1.679.182 2.150.785 887.897

Outros activos correntes 221.544 23.899 124.562

Instrumentos derivados 216.108

Caixa e equivalentes de caixa 23.406.351 13.504.355 5.620.080

TOTAL DO ACTIVO 1.653.278.849 1.597.034.705 1.529.035.927

Capital Próprio

Capital Social 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Reservas legais 2.399.639 2.737.181 3.131.757

Outro rendimento integral acumulado -1.065.070 -1.413.512 

Outras reservas e resultados acumulados 258.906.972 266.460.956 264.522.948

Total do Capital Próprio 960.241.543 967.784.625 967.654.705

Passivo

Passivo não corrente

Empréstimos bancários de longo prazo - líquidos da parcela de curto prazo 194.375.000 153.579.546 86.818.182

Empréstimos obrigacionistas - líquidos da parcela de curto prazo 302.147.961 301.912.691 301.063.535

Responsabilidades por pensões 269.678 269.678 269.678

Passivo corrente

Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo prazo 6.250.000 84.886.364 89.261.364

Empréstimos bancários de curto prazo 20.000.000

Empréstimos obrigacionistas - parcela de curto prazo 80.000.000

Derivados 1.168.770 1.904.353

Fornecedores 421.406 625.245 1.006.270

Outras dívidas a terceiros 78.726.245 81.774.455 79.297.062

Estado e outros entes públicos 371.644 394.469 674.000

Outros passivos correntes 9.306.602 3.903.280 2.991.132

Total do Passivo 693.037.306 629.250.081 561.381.223

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1.653.278.849 1.597.034.705 1.529.035.927  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2008 2009 2010

Proveitos operacionais

   Prestações de serviços 3.814.233 2.904.476 2.804.016

   Outros proveitos operacionais 539.168 248.989 201.683

      Total de proveitos operacionais 4.353.400 3.153.465 3.005.699

Custos operacionais

   Fornecimentos e serviços externos -2.586.676 -1.847.552 -2.836.661 

   Custos com pessoal -2.776.524 -2.480.221 -2.822.637 

   Amortizações e depreciações -25.989 -10.280 -3.097 

   Provisões e perdas por imparidade -11.532.758 

   Outros custos operacionais -384.257 -260.109 -327.392 

      Total de custos operacionais -5.773.445 -16.130.920 -5.989.786 

         Resultados operac ionais -1.420.045 -12.977.455 -2.984.087 

   Resultados financeiros 5.197.854 2.261.147 2.039.193

   Resultados relativos a investimentos 2.498.080 12.964.655 1.031.539

         Resultado antes de impostos 6.275.889 2.248.347 86.645

   Imposto sobre o rendimento - imposto corrente 326.518 1.718.594 1.083.379

   Imposto sobre o rendimento - imposto diferido 148.417 3.924.583 -2.713.457 

         Resultado do período 6.750.824 7.891.525 -1.543.433 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 3.800.095 3.293.732 2.547.565

Pagamentos a Fornecedores -3.186.144 -1.502.479 -2.597.176 

Pagamentos ao  Pessoal -2.783.725 -2.515.380 -2.974.946 

Fluxo gerado pelas operações -2.169.774 -724.127 -3.024.557 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento 896.136 141.812 1.884.435

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 739.890 -1.683.030 262.806

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias -533.748 -2.265.345 -877.316 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -533.748 -2.265.345 -877.316 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 354.985 11.157.740

Imobilizações corpóreas 91

Juros e proveitos similares 51.469.168

Dividendos 2.498.080 12.964.655 1.031.539

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -5.472.647 -21.664.600 

Imobilizações corpóreas -1.413 -1.711 

Imobilizações incorpóreas -550 

Variação de empréstimos concedidos -14.993.588 38.530.786 50.064.883

Fluxos das actividades de investimento (2) 33.854.584 40.986.411 51.096.422

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Juros e custos similares 38.476.739 24.360.478

Empréstimos obtidos 2.873.200.000 2.367.000.000 5.940.000.000

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -2.884.450.000 -2.429.159.091 -6.002.386.364 

Juros e custos similares -40.170.134 -27.053.245 -17.053.858 

Dividendos -39.179.599 

Outros -2.130.637 

Variação de empréstimos obtidos -8.725.579 2.112.535 -893.000 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -99.325.312 -48.623.062 -58.103.381 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -66.004.473 -9.901.996 -7.884.275 

Caixa e seus equivalentes no início do período 89.410.824 23.406.351 13.504.355

Caixa e seus equivalentes no fim do período 23.406.351 13.504.355 5.620.080  
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Contas consolidadas 

BALANÇO CONSOLIDADO Euro

2008 

(Reapresentado)

2008        

(Publicado)
2009 2010

ACTIVO

Activos não correntes

Imobilizações corpóreas 1.202.504.678 1.202.504.678 1.083.367.412 983.531.105

Diferenças de consolidação 103.811.638 103.811.638 92.175.949 93.999.204

Imobilizações incorpóreas 15.393.329 12.490.658 12.446.257 10.119.422

Propriedades de investimento 8.114.976 8.114.976 6.665.733 1.401.731

Investimentos em associadas e empresas excluídas da consolidação 3.075.688 3.075.688 3.011.096 2.683.341

Investimentos disponíveis para venda 389.763 389.763 300.702 1.031.189

Activos por impostos diferidos 53.985.797 53.985.797 33.229.430 40.182.950

Outros activos não correntes 1.751.010 1.751.010 1.357.948 919.720

Activos correntes

Existências 192.882.429 192.882.429 133.939.030 129.459.556

Clientes 199.825.603 199.825.603 163.348.206 159.041.460

Outras dívidas de terceiros 15.418.674 15.418.674 12.488.146 14.049.685

Estado e outros entes públicos 30.835.909 30.835.909 14.240.208 9.504.284

Outros activos correntes 27.529.412 27.529.412 11.487.023 11.663.953

Investimentos

Caixa e equivalentes de caixa 65.750.257 65.750.257 34.328.941 26.915.003

Activos não correntes detidos para venda 1.092.209

TOTAL DO ACTIVO 1.921.269.163 1.918.366.492 1.602.386.081 1.485.594.812

Capital Próprio

Capital Social 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Reservas legais 2.399.639 2.399.639 2.737.181 3.131.757

Reservas e resultados transitados -265.876.515 -196.851.529 -326.976.317 -402.853.822 

Resultado Líquido do Exercício atribuível aos accionistas da empresa-mãe -38.818.836 -108.447.796 -22.778.753 -2.609.633 

   Total do capital próprio atribuível aos accionistas da empresa-mãe 397.704.288 397.100.314 352.982.111 297.668.302

   Interesses minoritários 3.079.903 3.072.691 1.703.556 1.105.065

Total do Capital Próprio 400.784.191 400.173.005 354.685.667 298.773.367

Passivo não corrente

Empréstimos bancários de longo prazo - líquidos da parcela de curto prazo 268.056.483 268.056.483 215.964.021 132.402.184

Empréstimos obrigacionistas não convertíveis - líquidos da parcela de curto prazo 302.147.961 302.147.961 301.912.691 301.063.535

Credores por locações financeiras - líquidos da parcela de curto prazo 47.949.761 47.949.761 43.725.783 43.539.714

Outros empréstimos 148.419.100 148.419.100 91.940.590 93.307.071

Responsabilidades por pensões 25.244.259 25.244.259 25.334.414 25.583.340

Outros passivos não correntes 118.741.078 118.741.078 65.790.251 62.358.212

Passivos por impostos diferidos 69.902.362 69.902.362 57.367.250 70.589.486

Provisões 37.498.938 37.498.938 22.316.496 9.257.411

Passivo corrente

Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo prazo 31.507.509 31.507.509 103.996.868 144.443.713

Empréstimos bancários de curto prazo 74.070.252 74.070.252 29.679.489 25.583.321

Parcela de curto prazo dos empréstimos obrigacionistas não convertíveis de longo prazo 80.000.000 80.000.000

Parcela de curto prazo dos credores por locações financeiras de longo prazo 3.535.578 3.535.578 3.919.801 4.468.308

Outros empréstimos 301.760 301.760 303.667 79.615

Fornecedores 165.920.462 165.920.462 154.737.066 152.135.488

Estado e outros entes públicos 16.307.234 16.307.234 13.302.885 12.983.549

Outros passivos correntes 119.272.767 116.981.282 101.703.507 102.650.824

Provisões 11.609.467 11.609.467 15.705.635 6.375.674

Total do Passivo 1.520.484.972 1.518.193.487 1.247.700.414 1.186.821.445

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1.921.269.163 1.918.366.492 1.602.386.081 1.485.594.812  
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Euro

2008 

(Reapresentado)

2008        

(Publicado)
2009 2010

Proveitos operacionais

   Vendas 1.761.563.732 1.761.563.732 1.277.806.148 1.287.002.692

   Prestações de serviços 7.489.459 7.489.459 5.077.086 5.554.084

   Diferenças de consolidação negativas

   Outros proveitos operacionais 117.582.726 114.340.432 161.786.116 65.983.460

      Total de proveitos operacionais 1.886.635.917 1.883.393.623 1.444.669.350 1.358.540.236

Custos operacionais

   Custo das vendas -929.577.834 -929.577.834 613.183.007 643.759.219

   Variação da produção -25.793.943 -25.793.943 24.670.071 1.357.597

   Fornecimentos e serviços externos -471.260.030 -471.260.030 373.147.083 367.660.351

   Custos com pessoal -278.376.483 -278.376.483 269.995.432 242.669.402

   Amortizações e depreciações -123.035.231 -123.035.231 121.312.007 95.349.205

   Provisões e perdas por imparidade -55.920.584 -55.580.961 30.540.776 18.765.069

   Outros custos operacionais -25.214.739 -22.923.254 13.710.153 14.878.919

      Total de custos operacionais -1.909.178.844 -1.906.547.736 1.446.558.529 1.384.439.762

         Resultados operac ionais -22.542.927 -23.154.113 -1.889.179 -25.899.526 

Proveitos financeiros 86.618.544 86.618.544 68.873.743 51.593.962

Custos financeiros -164.591.858 -164.591.858 -122.976.540 -98.653.963 

Resultados relativos a empresas associadas 127.642 127.642 -64.597 -101.683 

Resultados relativos a investimentos 57.794 57.794 98.700 57.810

         Resultado antes de impostos -100.330.805 -100.941.991 -55.957.873 -73.003.400 

   Imposto sobre o rendimento 2.934.767 2.934.767 3.692.143 2.414.926

         Resultado do período -103.265.572 -103.876.758 -59.650.016 -75.418.326 
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 

(Reapresentado)

2008        

(Publicado)
2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 1.759.622.434 1.759.622.434 1.234.083.462 1.248.642.478

Pagamentos a Fornecedores -1.410.054.702 -1.410.054.702 -956.343.731 -991.377.681 

Pagamentos ao  Pessoal -288.370.178 -288.370.178 -268.501.077 -246.486.040 

Fluxo gerado pelas operações 61.197.554 61.197.554 9.238.654 10.778.757

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -16.287.635 -16.287.635 3.631.516 1.100.968

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 36.583.943 36.583.943 58.377.057 27.723.141

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias 81.493.862 81.493.862 71.247.227 39.602.866

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 81.493.862 81.493.862 71.247.227 39.602.866

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 6.385.649 6.385.649 114.186.792 69.403.526

Imobilizações corpóreas e incorpóreas 10.390.101 10.390.101 5.015.837 13.344.483

Empréstimos concedidos 20.122

Subsídios ao investimento 2.915.850 2.915.850 85.972 1.300.533

Juros e proveitos similares 6.521.977

Dividendos 57.795 57.795 98.700 283.890

Outros 1.419

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -36.842.493 -36.842.493 -510.814 

Imobilizações corpóreas e incorpóreas -132.763.972 -132.763.972 -33.134.246 -20.251.110 

Empréstimos concedidos -2.003.930 

Fluxos das actividades de investimento (2) -145.318.901 -149.857.070 85.743.660 64.081.322

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos concedidos 20.122 32.945

Empréstimos obtidos 3.117.292.136 3.117.292.136 2.507.434.626 6.114.871.368

Juros e custos similares 6.521.977 1.441.185 199.015

Outros 70.671.726 70.671.726

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos concedidos -2.003.930 -3.771 -18.133 

Empréstimos Obtidos -3.049.647.888 -3.049.647.888 -2.631.733.485 -6.163.431.270 

Amortização de contratos de locação financeira -3.080.178 -3.080.178 -2.882.938 -4.301.988 

Juros e custos similares -59.391.808 -59.391.808 -40.590.471 -31.138.309 

Outros -3.179.613 -23.688.237 

Dividendos -39.179.599 -39.179.599 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 36.664.389 41.182.436 -169.514.467 -107.474.609 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -27.160.650 -27.160.650 -12.523.580 -3.790.421 

Efeito das diferenças de câmbio 4.605.330 4.605.330 -1.789.611 -470.334 

Caixa e seus equivalentes no início do período 49.154.756 49.154.756 17.388.776 6.654.807

Caixa e seus equivalentes no fim do período 17.388.776 17.388.776 6.654.807 3.334.720

 

 


