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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

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

assumida pelo Conselho de Administração da MEGLO – Media Global, SGPS, S.A. (a Entidade 

Emitente), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante 

designado por Millennium investment banking, 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 Millennium investment 

banking, 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 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: 

 

 

Sra. Dra. Olívia Mira 

 

 

 

Telefone: 21 111 34 99 

Fax: 21 434 76 16 

Email: ormira@mediacapital.pt 

mailto:ormira@mediacapital.pt
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente: Meglo – Media Global, SGPS, S.A. 

Montante Máximo do Programa:  € 30.000.000 (trinta 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, o qual será reduzido para € 

25.000.000, com efeito em 14 de Janeiro de 2013, e 

para € 20.000.000, com efeito em 14 de Janeiro de 

2014. 

Prazo do Programa: até 14 de Novembro de 2014, sem prejuízo de qualquer 

uma das partes poder denunciar o contrato com 

produção de efeitos em 14 de Janeiro de cada ano, com 

um pré-aviso mínimo de 45 dias. 

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 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 Programa. 

Prazo das Emissões:  De acordo com a opção da Emitente, o Papel Comercial 

será emitido com prazos de emissão de 15 dias, 1, 3 ou 

6 meses, mas observando sempre o último dia de 

vigência do Programa. 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento: Montantes mínimos de € 2.500.000 e múltiplos de € 

500.000 e 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: 
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 Até às 12h00, o Agente comunicará à Emitente as 

condições da emissão, nomeadamente a Taxa de Juro 

calculada nos termos do disposto no ponto seguinte. 

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 5% ao ano. 

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 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; 

   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 
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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 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. 

Vencimento antecipado:  1. Os titulares de Papel Comercial emitido ao abrigo do 

Programa poderão exigir o reembolso antecipado das 

Emissões sempre que se verifique qualquer uma das 

seguintes situações: 

  a) se a Emitente não pagar, na data-valor prevista, 

qualquer uma das Emissões e/ou qualquer outro 

montante devido por força do Programa, comissões e 

ou outros encargos para si decorrentes do mesmo;  
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  b) se a Emitente entrar em mora 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; 

  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; 

e) a Emitente não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta 

Ficha Técnica. 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Admissão à Negociação: Por opção do Banco Comercial Português, S.A., poderá 

ser solicitada a admissão à negociação das Emissões ao 

Eurolist by Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

Regime fiscal A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal atualmente em vigor. O 

enquadramento descrito é o geral e está sujeito a 

alterações, incluindo alterações que podem ter efeito 

retroativo. 

Residentes e não residentes com 

estabelecimento estável em Portugal 

Pessoas coletivas 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as 

mais-valias provenientes da alienação de papel 

comercial por pessoas coletivas residentes em Portugal 

ou não residentes com estabelecimento estável situado 

em território português ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis e os incrementos patrimoniais decorrentes 

da aquisição de papel comercial a título gratuito 
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concorrem para a formação do lucro tributável e estão 

sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC), à taxa de 25%. Pode acrescer derrama 

municipal, apurada sobre o lucro tributável, a uma taxa 

que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma derrama 

estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável 

que exceda € 1 500 000 e até € 10 000 000 e 5% sobre a 

parte do lucro tributável que exceda € 10 000 000. 

Os juros e outros rendimentos de capitais são sujeitos a 

retenção na fonte à taxa de 25%, a título de pagamento 

por conta do imposto devido a final. Os rendimentos 

referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título 

definitivo à taxa liberatória de 30% sempre que sejam 

pagos ou colocados à disposição em contas abertas em 

nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se 

aplicam as regras gerais. 

Pessoas singulares 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

pessoas singulares residentes em Portugal para efeitos 

fiscais estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos referidos estão 

sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, que tem 

natureza liberatória desde que os rendimentos sejam 

obtidos fora do âmbito do exercício de atividades 

empresariais e profissionais, sem prejuízo de opção pelo 

englobamento. Caso seja exercida a opção pelo 

englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido a final, sendo 

os juros ou outros rendimentos de capitais adicionados 

para efeitos de determinação da matéria tributável e 

sujeitos a taxas progressivas que podem atingir 49%1. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

                                                 
1 a taxa máxima de 49% resulta da aplicação, para além da taxa de imposto de 46,5%, de uma taxa adicional de 2,5% 

sobre o quantitativo do rendimento colectável superior a € 153.300. 
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sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que 

se aplicam as regras gerais. 

Mais-valias 

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

-valias realizadas com a alienação de papel comercial (e 

outros valores mobiliários e ativos financeiros) é 

tributado à taxa especial de IRS de 25%, sem prejuízo do 

seu englobamento por opção dos respetivos titulares e 

tributação a taxas progressivas que podem atingir 49%. 

O saldo positivo até ao valor anual de € 500 entre as 

mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de 

ações, de obrigações e outros títulos de dívida 

(incluindo papel comercial) está isento de IRS. O juro 

corrido é qualificado como rendimento de capitais para 

efeitos fiscais. 

 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de papel comercial por transmissão a título 

gratuito, incluindo a sucessão por morte, está sujeita a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo da isenção 

nessas transmissões de que sejam beneficiários 

cônjuges, descendentes, ascendentes e unidos de facto. 

Não residentes sem estabelecimento 

estável em Portugal 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

não residentes sem estabelecimento estável em 

território português aos quais tais rendimentos sejam 

imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) ou 

IRC (pessoas coletivas) por retenção na fonte à taxa de 

25%. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 
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por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que 

se aplicam as regras gerais. 

A mesma retenção na fonte liberatória de 30% é 

aplicável quando os rendimentos em causa sejam pagos 

ou colocados à disposição de pessoas singulares ou 

coletivas não residentes sem estabelecimento estável 

em território português aos quais esses rendimentos 

sejam imputáveis e que estejam domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante da Portaria  

n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro (conforme alterada 

pela Portaria 292/2011, de 8 de Novembro). 

Ao abrigo das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, a taxa de retenção na fonte 

pode ser limitada a 15, 12 ou 10%, dependendo da 

convenção aplicável e cumpridas que sejam as 

formalidades previstas na lei. A limitação da taxa de 

retenção na fonte aplicável pode ocorrer mediante uma 

dispensa parcial de retenção na fonte ou o reembolso 

do excesso de imposto retido na fonte. 

Mais-valias 

As mais-valias na transmissão de papel comercial a 

título oneroso obtidas por pessoas singulares não 

residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo 

entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 

alienação de papel comercial (e outros valores 

mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa 

especial de IRS de 25%. O juro corrido é qualificado 

como rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no 

caso de pessoas singulares domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

Fevereiro. 

As mais-valias provenientes da transmissão a título 

oneroso de papel comercial obtidas por pessoas 

coletivas não residentes em território português e sem 
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estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam 

imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa de 

25%. O juro corrido é qualificado como rendimento de 

capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo no 

caso de entidades detidas, direta ou indiretamente, em 

mais de 25%, por entidades residentes ou entidades 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um 

regime fiscal mais favorável, constante da Portaria  

n.º 150/2004. 

Nos termos das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, o Estado Português está 

geralmente limitado na sua competência para tributar 

essas mais-valias na esfera de pessoas singulares ou 

coletivas residentes no país co-contratante de Portugal, 

mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 

aferido casuisticamente. 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de papel comercial por pessoas singulares 

não domiciliadas em território português por 

transmissão a título gratuito, incluindo a sucessão por 

morte, não está sujeita a Imposto do Selo. 

No caso de pessoas coletivas não residentes em 

Portugal, é devido IRC à taxa de 25%. Nos termos das 

convenções de dupla tributação celebradas por 

Portugal, o Estado Português está geralmente limitado 

na sua competência para tributar estes incrementos 

patrimoniais, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente. 

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 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMITENTE 

 
Elementos de Identificação 

Denominação Social:  MEGLO – Media Global, 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 de Cascais sob o número 

único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 503 642 681 

Pessoa Colectiva:  503 642 681 

Capital Social:  € 37.098.000 

Sede Social: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Queluz de Baixo, 2734-502 

Barcarena 

CAE:   64202-R3  

 

Constituição e Capital 

A MEGLO – Media Global, SGPS, S.A. foi constituída em Abril de 1996. 

Actualmente, o seu capital social é de € 37.098.000, representado por 37.098.000 acções com 

o valor nominal de € 1,00 cada uma, detido na sua totalidade pela sociedade Grupo Media 

Capital, SGPS, S.A.. 

 

Principais instalações 

As principais instalações da MEGLO – Media Global, SGPS, S.A. situam-se na sua sede social. 

 

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

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da MEGLO – Media 

Global, 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 MEGLO – Media Global, SGPS, S.A. é a seguinte 

(mandato 2008/2011): 

 

Assembleia Geral 

    Hermes Pato 

    Mafalda Ordonhas Pais 

 

Conselho de Administração 

Presidente:  Rosa Maria Cullell Muniesa  
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Vogais:   Juan Herrero Abello 

Luís Miguel Gil Peral  

 

Fiscal Único 

Efectivo:  Deloite & Associados, SROC, S.A. representada por João Luís 

Falua Costa da Silva 

Suplente:  Duarte Nuno Passos Galhardas 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da MEGLO – Media Global, SGPS, 

S.A. relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, sendo que as demonstrações financeiras 

dos anos 2008 e 2009 foram elaboradas de acordo com o POC, e as de 2009 Reexpresso e 2010 

foram elaboradas de acordo com o sistema de normalização contabilística (SNS). 
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BALANÇO

Euro

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 10.117.520 9.208.326

Imobilizações corpóreas 104.374 12.571

Investimentos financeiros 219.529.775 199.119.617

Circulante

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 3.000.000

Dívidas de terceiros - Curto prazo 85.980.830 116.150.051

Depósitos bancários e Caixa 439.717 312.333

Acréscimos e diferimentos 918.390 480.831

TOTAL DO ACTIVO 320.090.606 325.283.729

Capital Próprio

Capital 23.000.000 23.000.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 25.605 -206.207 

Reserva Legal 1.000.000 1.805.679

Reservas livres 15.307.895

Resultado Líquido de Exercício 16.113.574 10.305.673

Total do Capital Próprio 40.139.179 50.213.040

Passivo

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 86.500.000 89.000.000

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 112.393.132 99.159.242

Provisões 66.326.494 73.233.740

Acréscimos e Diferimentos 14.731.801 13.677.707

Total do Passivo 279.951.427 275.070.689

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 320.090.606 325.283.729
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BALANÇO  Euros

2009 

Reexpresso
2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos Fixos Tangíveis 12.571 80.542

Participações financeiras - método equival. patrimonial 149.192.504 158.421.988

Activos por impostos diferidos 617.509 519.008

   Total - activos não correntes 149.822.584 159.021.538

Activo corrente

Clientes 842.457 849.741

Estado e outros entes públicos 19.700 170.065

Outras contas a receber 115.678.947 116.638.916

Diferimentos 2.831 2.300

Caixa e depósitos bancários 312.333 5.338.963

   Total - activos correntes 116.856.268 122.999.985

TOTAL DO E ACTIVO 266.678.852 282.021.523

Capital Próprio

Capital realizado 23.000.000 37.098.000

Ajustamentos em activos financeiros -206.207 -286.458 

Reserva legal 1.805.679 2.320.961

Outras reservas 15.307.895

Resultados transitados -2.483.032 4.227.777

Resultado líquido do exercício 17.016.482 13.059.390

  Sub Total 54.440.817 56.419.670

Interesses minoritários

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 54.440.817 56.419.670

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 89.000.000 16.000.000

Outros passivos financeiros 2.330.220 2.083.497

Provisões 19.080.482 30.400.640

   Total de Passivo não corrente 110.410.702 48.484.137

Passivo corrente

Fornecedores 275.494 291.322

Estado e outros entes públicos 1.009.190 210.185

Financiamentos obtidos 9.913.853 75.338.937

Outras contas a pagar 90.628.796 101.277.272

   Total de Passivo corrente 101.827.333 177.117.716

TOTAL DO PASSIVO 212.238.035 225.601.853

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 266.678.852 282.021.523
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 224.411

Fornecimentos e serviços externos 559.291 433.616

Custos com pessoal 1.299.691 1.886.162

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 1.293.467 1.000.997

Impostos 28.649 14.610

Outros custos operacionais 2.095 2.095

(A) 3.407.604 3.337.480

Perdas em empresas do grupo e associadas 15.648.566 10.807.769

Juros e custos similares 13.376.480 4.738.314

29.025.046 15.546.083

(C) 32.432.650 18.883.563

Custos e perdas extraordinárias 7.611 664.697

(E) 32.440.261 19.548.260

Imposto sobre o rendimento do exercício -2.175.881 -345.617

30.264.380 19.202.643

Interesses minoritários

(G) 30.264.380 19.202.643

Resultado líquido do exercício 16.113.574 10.305.673

Total dos Custos e Perdas 46.377.954 29.508.316

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 230.005 1.677.680

Reversões de amortizações e ajustamentos 1.741

(B) 231.746 1.677.680

Ganhos em empresas do grupo e associadas 32.433.941 23.474.875

Juros e proveitos similares 4.565.475 2.808.358

36.999.416 26.283.233

(D) 37.231.162 27.960.913

Proveitos e ganhos extraordinários 9.146.792 1.547.403

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 46.377.954 29.508.316

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) -3.175.858 -1.659.800 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 7.974.370 10.737.150

Resultados Correntes (D) - (C) 4.798.512 9.077.350

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 13.937.693 9.960.056

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 16.113.574 10.305.673
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2009 

Reexpresso
2010

Vendas e serviços prestados 1.423.134 704.751

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Subsídios à exploração

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 19.700.450 17.206.657

Fornecimentos e serviços externos -433.616 -279.980 

Gastos com pessoal -1.886.162 -577.257 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Imparidade de investimentos não amortizáveis -2.376.728 

Provisões (aumentos/reduções) 152.636 -260.500 

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 1.048.614 134.666

Outros gastos e perdas -17.414 -9.856 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 19.987.642 14.541.753

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -91.803 -19.801 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 19.895.839 14.521.952

Juros e rendimentos similares obtidos 2.808.358 3.338.504

Juros e gastos similares suportados -5.607.157 -5.250.977 

Resultado antes de impostos 17.097.040 12.609.479

Imposto sobre o rendimento do período -80.558 449.911

Resultado líquido do período 17.016.482 13.059.390

Resultado por acção básico 0,459 0,352
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 4.894 894.916

Pagamentos a Fornecedores -882.970 -362.635 

Pagamentos ao  Pessoal -923.626 -1.711.428 

Fluxo gerado pelas operações -1.801.702 -1.179.147 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento 9.202 -69.142 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -3.136.493 -6.809.726 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -4.928.993 -8.058.015 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 3.662.107 10.750.001

Imobilizações corpóreas 39.876

Juros e proveitos similares 3.996.022 5.808.257

Dividendos obtidos 94.645.991 41.918.441

Empréstimos concedidos 320.263.662 300.252.730

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -9.500.000 

Empréstimos concedidos -362.195.352 -353.685.908 

Fluxos das actividades de investimento (2) 50.912.306 5.043.521

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 131.230.000 64.195.154

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos -109.730.000 -51.695.154 

Juros e custos similares -11.569.470 -9.612.890 

Reembolso de prestações acessórias -22.203.681 

Dividendos -33.326.238 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -45.599.389 2.887.110

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (3) =(1)+(2) 383.924 -127.384 

Caixa e seus equivalentes no início do período 55.793 439.717

Caixa e seus equivalentes no fim do período 439.717 312.333
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euros

2009 

Reexpresso
2010

Fluxos de caixa das actividades operac ionais

Recebimentos de Clientes 894.916 868.324

Pagamentos a Fornecedores -362.635 -2.397.825 

Pagamentos ao  Pessoal -1.711.428 -1.224.874 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -6.965.582 -15.193 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 86.714 7.813.118

      Fluxos de caixa das actividades operac ionais (1) -8.058.015 5.043.550

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 10.750.001 3.000.000

Empréstimos concedidos a partes relacionadas 20.460.863 43.471.015

Juros e rendimentos similares 5.808.257 2.739.129

Dividendos 41.918.441 24.357.389

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -7.140.000 

Activos fixos tangíveis -87.772 

Empréstimos concedidos a partes relacionadas -57.813.549 -59.202.572 

Fluxos das actividades de investimento (2) 21.124.013 7.137.189

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Realizações de capital 14.098.000

Financiamentos obtidos 64.195.154 36.109.463

Financiamentos obtidos de partes relacionadas 279.791.867 175.970.856

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -51.695.154 -43.609.463 

Financiamentos obtidos de partes relacionadas -295.872.359 -159.746.716 

Juros e gastos similares -9.612.890 -4.877.963 

Dividendos -25.098.286 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -13.193.382 -7.154.109 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -127.384 5.026.630

Caixa e seus equivalentes no início do período 439.717 312.333

Caixa e seus equivalentes no fim do período 312.333 5.338.963


