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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

 SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA 

Sociedade Aberta 

 

21 de Dezembro de 2015 

 

 PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Considerando que: 

 

A) A Sociedade, na sequência de negociações mantidas pelo seu Conselho de Administração, 

chegou a entendimento com as Instituições de Crédito signatárias do Acordo Quadro 

celebrado em 28 de Dezembro de 2010, para a implementação de um conjunto de 

operações, sujeito ainda à formalização de diversas peças contratuais, que visa reforçar os 

seus capitais próprios, reduzir o valor e custo do passivo financeiro consolidado da 

Sociedade, bem como prolongar as respectivas maturidades, operações fundamentais para 

garantir a rentabilidade e a sustentabilidade das actividades core da Sociedade na área do 

comércio automóvel em Portugal (“Operação de Capitalização”); 

B) Em 30 de Setembro de 2015, a SAG apresentava capitais próprios consolidados negativos 

de EUR 68,4 milhões e resultados líquidos acumulados do exercício também negativos em 

EUR 5,5 milhões, estes últimos apesar de o EBITDA relativo ao mesmo período ter atingido 

o valor positivo de EUR 14,4 milhões que é, no entanto, inferior ao valor dos custos 

financeiros incorridos no mesmo período, que atingiram cerca de EUR 18,4 milhões. 

Saliente-se ainda que uma parte substancial destes custos financeiros não é fiscalmente 

dedutível, devido à insuficiência dos capitais próprios; 

C) Esta situação de desequilíbrio financeiro e económico, essencialmente relacionada com a 

insuficiência de capital e consequente sobreendividamento, torna indispensável a realização 

desta operação, de modo a assegurar a continuação do normal relacionamento da 

Sociedade com todos os seus “stakeholders”, incluindo o seu principal Fornecedor, tal como 

vindo a ser publicamente referido, designadamente no Relatório e Contas Consolidadas 

relativas ao exercício de 2014;   

D) A Operação de Capitalização terá como efeito imediato o reforço dos capitais próprios 

consolidados da Sociedade, mediante o encaixe financeiro resultante de (a) constituição,  
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pela Accionista Principal – Gestão de Activos e Consultoria Financeira, SA (“Principal SA”) 

de prestações acessórias no valor de EUR 81.400.000,00 (oitenta e um milhões e 

quatrocentos mil euros) e (b) venda à Accionista Principal SA da participação social na 

Unidas S.A., pelo valor de EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros), de onde resultará 

uma redução da actual dívida líquida consolidada da Sociedade, que passará de um valor 

aproximado de EUR 293.900.000,00 (duzentos e noventa e três milhões e novecentos mil 

euros) para cerca de EUR 112.500.000,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil euros), 

tomando por referência os valores da dívida em 30 de Setembro de 2015; 

E) Para efeitos da realização das operações referidas no Considerando anterior, a Accionista 

Principal SA irá contratar, junto dos Bancos Banco Comercial Português SA, Novo Banco 

SA, Caixa Geral de Depósitos SA e Banco BPI SA, financiamentos de, respectivamente, 

EUR 81,9 milhões e EUR 100,5 milhões; 

F) O valor de EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros), referente à alienação da 

participação social na Unidas S.A., é consentâneo com o valor que foi determinado através 

da avaliação efectuada em Agosto de 2014 pelo BES Investimento do Brasil, SA e pelo Caixa 

– Banco de Investimento, SA. Esta avaliação conclui que o valor da totalidade do capital da 

Unidas S.A. se situa num intervalo entre R$ 1.153 milhões e R$ 1.371 milhões, com um valor 

central de R$ 1.254 milhões, a que corresponde uma valorização da participação total da 

SAG compreendida entre R$ 400,7 milhões e R$ 476,4 milhões, com um valor central de R$ 

435,8 milhões. Utilizando a taxa de câmbio em vigor em 26 de Novembro de 2015 (EUR 1 = 

R$ 3.9935) o valor da participação total da SAG Gest, que representa 34,75% do capital 

social da Unidas S.A., estaria assim compreendido entre EUR 100,3 milhões e EUR 119,3 

milhões, com um valor central de EUR 109,1 milhões. Por outro lado, todas as negociações 

mantidas com diversas entidades não relacionadas, com o objectivo de se proceder à venda 

da totalidade do capital da Unidas S.A., não se chegaram a concretizar, sendo que as 

indicações de valor (não vinculativas) que foram recebidas atingiram apenas um valor 

máximo de R$ 1.100 milhões, a que corresponderia um valor da participação da SAG Gest 

de R$ 382,3 milhões, ou EUR 95,7 milhões. Adicionalmente, as condições 

macroeconómicas que se vêm verificando no Brasil, para além de afectarem os resultados 

da actividade da Unidas S.A. (a ponto de os resultados considerados na avaliação para o 

ano de 2014 apenas poderem vir a ser atingidos em 2015), reduzem muito substancialmente 

a probabilidade de poder vir a ser concretizada, dentro de um prazo razoável, uma 

transacção de venda da totalidade da participação da SAG Gest pelos valores de venda 

agora propostos.  
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Sublinha-se, ainda, que a taxa de actualização utilizada na referida avaliação se situava 

entre 13,7% e 14,7%, valor que actualmente se encontra a níveis substancialmente 

superiores, devido ao aumento da taxa de juro de referência no mercado Brasileiro. Por este 

facto, os valores que resultam da avaliação seriam substancialmente reduzidos, apenas pela 

utilização de uma taxa de desconto superior. Foi, entretanto, pedida uma revisão da 

avaliação da Unidas S.A. realizada em Agosto de 2014, de cujas conclusões será dado 

conhecimento aos accionistas pelo Conselho de Administração da Sociedade, previamente 

à Assembleia Geral; 

G) Com referência à data de 30 de Setembro de 2015, e em resultado da implementação da 

Operação de Capitalização, os capitais próprios consolidados da Sociedade (que em 30 de 

Setembro de 2015 se apresentavam negativos em EUR 68,4 milhões) passariam a ser 

positivos em cerca de EUR 31,3 milhões; 

H) Por via da redução de dívida decorrente das operações referidas em D), ficam asseguradas 

as condições de, na opinião do Conselho de Administração, a SAG manter sustentadamente 

resultados positivos, tendo em conta que o EBITDA actual da Sociedade passará a ser 

claramente superior aos seus custos financeiros; 

I) Para além da conta de resultados, a evolução dos capitais próprios da Sociedade deixará 

de estar exposta às variações cambiais associadas à participação da Unidas S.A. que, só 

nos primeiros nove meses de 2015, provocaram um impacto negativo de EUR 30,5 milhões 

e que foram, ao longo dos últimos anos, o principal factor de deterioração patrimonial da 

Sociedade. Esta, aliás, é a principal razão para a  deliberação, tomada em 2013, no sentido 

de promover a alienação daquele investimento, decisão que, até à data, não foi possível 

concretizar; 

J) A Operação de Capitalização irá também permitir à Sociedade um maior “ring-fencing” 

relativamente aos seus Accionistas, na medida em que a Sociedade deixará de garantir 

quaisquer financiamentos da Accionista Principal SA; 

K) Aliás, em simultâneo com a realização daquelas operações, também a SGC se 

comprometeu, no âmbito da restruturação da sua própria dívida, em vir a afectar à SAG Gest 

a quase totalidade dos dividendos que lhe venham a ser distribuídos pela própria SAG Gest, 

para reembolso do saldo que esta detem sobre a SGC e que, em 30 de Setembro de 2015, 

atingia o valor de EUR 121,5 milhões; 

L) No âmbito da referida reestruturação da dívida da SGC, e como garantia associada a dois 

Mútuos já existentes, num total de EUR 101,4 milhões, as Accionistas SGC e SGC 

Investimentos, SGPS, SA irão manter os actuais penhores sobre a totalidade das acções da  
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SAG Gest que cada uma detém a favor dos bancos Banco Comercial Português, SA, Novo 

Banco, SA e Caixa Geral de Depósitos, SA; 

M) A Accionista Principal SA manterá também a totalidade das acções que passará a deter da 

Unidas S.A. como garantia do respectivo financiamento para com os Bancos referidos no 

Considerando anterior, e ainda com o Banco BPI SA, sendo a totalidade do encaixe de uma 

eventual venda futura daquela participação obrigatoriamente afecto ao reembolso deste 

financiamento; 

N) As maturidades das linhas de financiamento contraídas junto das mesmas Instituições de 

Crédito que, após a implementação da Operação de Capitalização, passam a representar 

cerca de 95% (noventa e cinco por cento) da dívida consolidada da Sociedade, são 

alargadas para prazos de 3 (três) a 7 (sete) anos; 

O) A implementação da Operação de Capitalização permite que a Sociedade volte a apresentar 

uma estrutura de balanço adequada ao desenvolvimento do seu negócio e níveis de 

endividamento compatíveis com a rentabilidade das suas atividades; 

P) O Conselho Fiscal da Sociedade deu parecer favorável à venda da participação social da 

Sociedade na Unidas S.A., que se anexa à presente proposta; 

Q) A implementação da Operação de Capitalização assenta ainda na realização de diversos 

actos, contratos e outros procedimentos relevantes que se mostrem necessários para a sua 

concretização, cujos termos principais se sintetizam abaixo: 

Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

1. Constituição 

de 

prestações 

acessórias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Accionista participante: Principal – Gestão de Activos e 

Consultoria Administrativa e Financeira, SA (“Principal SA”); 

b) Montante: EUR 81.400.000,00 (oitenta e um milhões e 

quatrocentos mil euros); 

c) Remuneração: não aplicável; prestações sujeitas ao regime das 

prestações suplementares; 

d) Reembolso:  

(i) A Sociedade obriga-se, em cada ano, a reembolsar 

prestações acessórias realizadas pela Principal SA, no 

montante equivalente ao reembolso de aplicações 

financeiras que a Accionista SGC – SGPS efectuar em cada 

ano, ressalvado o disposto em 3 i) (v) infra; 

(ii) A Sociedade obriga-se ainda, em cada ano, a reembolsar 

prestações acessórias realizadas pela Principal SA, até ao 
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Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

 montante tal que permita que, nas contas consolidadas da 

Sociedade, após os referidos reembolsos de prestações 

acessórias, o rácio Situação Líquida / Activo Total seja igual 

ou superior a 7,5%; 

(iii) A partir de 2020 (inclusive) caso o rácio da dívida líquida / 

EBITDA consolidado da Sociedade seja inferior a 2,5x, e 

independentemente da verificação ou não das condições 

previstas na alínea anterior, a Sociedade obriga-se a 

reembolsar, em cada ano, as prestações acessórias 

realizadas pela Accionista Principal SA, até ao montante tal 

que permita que o rácio dívida líquida/EBITDA não seja 

superior a 2,5x e desde que, ainda assim, a situação líquida 

seja positiva. 

2. Alienação da 

participação 

na Unidas, 

S.A. 

a) Contrato: compra e venda da participação (directa e indirecta) de 

34,75% da sociedade brasileira Unidas, S.A.; 

b) Participação: corresponde a 17.760.190 acções detidas 

directamente pela SAG Gest – Soluções Automóvel Globais, 

SGPS, SA, representativas de 32,84% do capital social da 

Unidas, S.A. e 1.031.362 ações detidas, indirectamente, através 

da dominada sociedade holandesa Novinela BV, representativas 

de 1,91% do capital social da Unidas, S.A.; 

 c) Adquirente: Principal SA; 

 d) Finalidade: reembolso, no valor do Montante Global, de dívida 

resultante dos Programas de Papel Comercial da SAG Gest 

emitidos ao abrigo do Acordo Quadro celebrado em 28 de 

Dezembro de 2010; 

 e) Montante Global: EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros); 

 f) Outras condições entretanto cumpridas: deliberação do 

Conselho de Administração (deliberação aprovada em 27 de 

Novembro de 2015) e parecer favorável do Conselho Fiscal 

datado de 18 de Novembro de 2015. 

3. Mútuo 

bancário 

 

 

 

a) Finalidade: reembolso do valor remanescente (após os 

reembolsos antecipados resultantes das Prestações Acessórias 

e da venda da participação na Unidas) dos Programas de Papel 
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Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial da SAG Gest emitidos ao abrigo do Acordo Quadro 

celebrado em 28 de Dezembro de 2010, e reembolso parcial de 

outra dívida da SAG Gest; 

b) Mutuantes:  

(i) Novo Banco, SA; 

(ii) Caixa Geral de Depósitos, SA; 

(iii) Banco BPI, SA; 

c) Valor: EUR 25.200.000,00 (vinte cinco milhões e duzentos mil 

euros); 

d) Vencimento: 7 (sete) anos; 

e) Reembolso: 14 (catorze) prestações semestrais iguais, sem 

período de carência; 

f) Reembolso Antecipado Facultativo: A SAG Gest tem a faculdade 

de, em qualquer momento da vigência do Mútuo, e mediante pré-

aviso ao Banco Agente com 5 dias de antecedência, de proceder 

ao reembolso antecipado do Mútuo. A utilização desta faculdade 

pela SAG Gest apenas será exercida caso esta disponha de 

fundos disponíveis para o efeito; 

g) Remuneração:  

(i) Euribor a 6 (seis) meses (com um “floor” de 0%), acrescido 

de um “spread” de 3%; 

(ii) Pagamento semestral de juros; 

h) Garantias: (i) aval da accionista SGC – SGPS, S.A. ("SGC"); (ii) 

segundo penhor financeiro sobre as unidades de participação do 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Imocar ("Imocar") a 

favor dos mutuantes; (iii) penhor sobre a totalidade das 

participações directas e indirectas detidas pela Sociedade na 

SIVA, S.A. (“SIVA”), na Soauto - SGPS, S.A. e suas participadas. 

Estes penhores garantem simultaneamente o presente mútuo e 

as facilidades sindicadas de apoio de tesouraria na SIVA; 

i) Outras condições:  

(i) Ver supra reembolso de prestações acessórias, nos termos 

de 1. d) destes Principais Termos e Condições da Operação 

de Capitalização; 
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Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) As aplicações financeiras da Sociedade na Accionista SGC, 

no montante actual de EUR 121.500.000,00 (cento e vinte e 

um milhões e quinhentos mil euros), vencerão juros à taxa de 

juro fixa de 1% (um por cento) ao ano, com juros capitalizados 

e serão reembolsadas de acordo com o seguinte plano de 

reembolso: 

• Prestações anuais equivalentes à soma (a) dos 

dividendos directos da Sociedade recebidos pela SGC; 

(b) dos fluxos resultantes da liquidação das aplicações 

financeiras da SGC na SGC – Investimentos, Sociedade 

Gestora De Participações Sociais S.A. ("SGC 

Investimentos"), deduzidos de EUR 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil euros) ao ano até 2021 

(inclusive) ou de EUR 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil euros) ao ano após 2022; e; 

• Depois de integralmente reembolsadas as prestações 

acessórias realizadas pela Accionista Principal, SA, a 

Accionista SGC poderá ainda reduzir o valor do acima 

referido reembolso das aplicações financeiras pelos 

montantes que tenham de ser aportados pela SGC para 

subscrição de capital na Principal, SA com o objectivo de 

reembolsar a eventual diferença negativa entre o encaixe 

que resultar para a Principal, SA da alienação da 

participação da Principal, SA na Unidas, SA, e o valor de 

EUR 100,0 milhões;    

• Uma prestação “balloon” com o montante remanescente 

à data de [30.11].2035; 

(iii) Outros Financiamentos dos Bancos do Acordo Quadro: 

• Compromisso de manutenção dos limites dos 

financiamentos em conta corrente concedidos à SIVA e 

à Sociedade durante um período de 3 (três) anos (triénio 

2015/2018); 

• Prorrogação da maturidade por mais 7 (sete) anos do 

financiamento Imocar, que passa a ser reembolsado em 

amortizações anuais de EUR 1,5 milhões, com uma taxa 
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Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de juro não superior a Euribor (6 meses), com um “floor” 

de 0%, acrescida de um “spread” de 3%;  

• O custo de financiamento passa, em todas as linhas de 

crédito, para Euribor a 6 (seis) meses (com um “floor” de 

0%), acrescido de um “spread” de 3%; 

(iv) Distribuição obrigatória de dividendos, com “pay-out” mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) entre 2016 e 2021 e de 60% 

(sessenta por cento) a partir de 2022, desde que assegurado, 

ao nível das contas consolidadas da Sociedade, um rácio de 

situação líquida/activo total (“Autonomia Financeira”) 

mínimo de 7,5% (sete por cento e cinco décimas 

percentuais); 

(v) Até 2018 (inclusive), a Sociedade obriga-se a reforçar as 

aplicações financeiras na Accionista SGC num montante 

máximo anual de EUR 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil euros) ao ano; 

(vi) Aceleração do reembolso das Prestações Acessórias 

efectuadas pela Accionista Principal, SA: 

Nos montantes que venham a ser definidos pelos Bancos, 

como necessários ao reembolso de prestações acessórias 

concedidas pela Accionista Principal, SA, a SAG Gest, caso 

as acções atinjam um preço unitário de EUR 0.70, por opção 

dos Mutuantes, venderá acções próprias e diligenciará no 

sentido de obter as autorizações necessárias dos seus 

accionistas (que não havendo incumprimento estarão ainda 

dependentes do acordo dos mesmos) para concretizar outras 

operações de aumento de fundos próprios; 

(vii) O contrato de financiamento incluirá uma  cláusula de 

“Negative Pledge”, ou seja, uma disposição contratual que,  

dentro de determinados termos e condições, proíbe a criação 

de novos ónus e encargos sobre os activos da mutuária;  

(viii) De momento, não se encontra ainda definido se o contrato 

de financiamento irá incluir Cláusula de “Cross Default”. 
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Principais Termos e Condições da Operação de Capitalização 

4. Custos 

Relacionados 

 

 

No âmbito da Operação de Capitalização, a SAG Gest irá incorrer 

nos seguintes custos: 

(i) Custos com a organização e montagem da Operação de 

Capitalização (“one time”), de acordo com as condições 

habituais de mercado: 

(a) Comissão de organização e montagem do 

financiamento à Principal SA, num valor estimado de 

EUR 1,4 milhões; 

(b) Comissão de organização e montagem do Mútuo para 

refinanciamento do montante remanescente dos 

actuais Programas de Papel Comercial emitidos pela 

SAG Gest ao abrigo do Acordo Quadro, e reembolso 

parcial de outra dívida da SAG Gest; 

(c) Custos com a contratação de advogados e impostos 

que sejam devidos em relação ao financiamento à 

Principal SA e em relação ao Mútuo para 

refinanciamento do montante remanescente dos 

actuais Programas de Papel Comercial emitidos pela 

SAG Gest ao abrigo do Acordo Quadro; 

(ii) Custos recorrentes:  

(a) Comissão de Agente do Mútuo para refinanciamento do 

montante remanescente dos actuais Programas de 

Papel Comercial emitidos pela SAG Gest ao abrigo do 

Acordo Quadro, e reembolso parcial de outra dívida da 

SAG Gest, de acordo com as condições habituais de 

mercado; 

(b) “Fee” de Gestão Anual Variável devido à Accionista 

Principal SA  calculado com base nos custos globais de 

funcionamento da Accionista Principal SA, que 

actualmente se estima em aproximadamente EUR 1,5 

milhões;  

(c) Redução, até pelo menos 31 de Dezembro de 2018, do 

pricing máximo das Comissões de Garantias Bancárias 

emitidas a favor de terceiros a pedido da SAG Gest e/ou 

da SIVA SA. 
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O Conselho de Administração, entendendo promover a transparência do processo de decisão 

relativo à Operação de Capitalização, submete à Assembleia Geral Extraordinária, pela presente, a 

ratificação dos principais termos da Operação de Capitalização já por si deliberados e negociados 

com as Instituições de Crédito credoras e signatárias do Acordo Quadro celebrado em 28 de 

Dezembro de 2010, ressalvando que a apresentação desta proposta à ratificação da Assembleia 

Geral não exclui de responsabilidade qualquer dos membros do Conselho de Administração para 

com a Sociedade, assumindo expressamente que não se aplica o disposto no nº. 5 do artigo 72º. do 

Código das Sociedades Comerciais. 

 

27 de Novembro de 2015 

O Conselho de Administração 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Considerando que: 

  

1. Foi submetida à consideração do Conselho Fiscal a pretendida operação de alienação de 

acções detidas pela SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade 

aberta, (adiante também SAG SGPS ou Sociedade) no capital social da sociedade brasileira 

Unidas, SA, que se encontra incluída num processo mais abrangente de capitalização da 

Sociedade, que inclui a redução do seu nível de endividamento para valores compatíveis 

com a rentabilidade das suas actividades, a reposição da sua Situação Líquida Consolidada 

e o alongamento das maturidades da dívida remanescente, tudo como objectivo de 

assegurar as condições para a sustentabilidade da SAG SGPS e o equilíbrio da sua estrutura 

patrimonial.  

 

2. Conforme os principais termos e condições da referida operação que foram apresentados a 

este Conselho Fiscal a transacção é referente à alienação de 17.760.190 acções detidas 

diretamente pela SAG SGPS, representativas de 32,84% do capital social da Unidas, SA e 

de 1.031.362 acções detidas, indirectamente, através da dominada sociedade holandesa 

Novinela BV, representativas de 1,91% do capital social da Unidas, SA (ACÇÕES). 

 

3. A sociedade que pretende adquirir as referidas ACÇÕES detidas pela SAG SGPS e pela 

Novinela BV no capital social da referida sociedade Unidas, SA é a sociedade Principal – 

Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA (Principal, SA), uma 

sociedade dominada pelo Sr. Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, Presidente do 

Conselho de Administração da SAG SGPS e último detentor de uma participação qualificada 

de 80,08% dos respectivos direitos de voto, nos termos do artº. 20 do Código de Valores 

Mobiliários. 

 

4. A pretendida alienação das ACÇÕES far-se-á pelo Montante Global de Eur 100.000.000,00 

(cem milhões de euros). 

 

5. O valor do Montante Global da alienação é consentâneo com o valor que foi determinado 

através da avaliação efectuada em Agosto de 2014 pelo BES Investimento do Brasil, SA e 

pelo Caixa – Banco de Investimento, SA, que nos foi facultada e por nós consultada para  
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emitir o presente Parecer. Esta avaliação conclui que o valor da totalidade do capital da 

Unidas, SA se situa num intervalo compreendido entre R$ 1.153 milhões e R$ 1.371 milhões, 

com um valor central de R$ 1.254 milhões, a que corresponde uma valorização da 

participação total da SAG SGPS compreendida entre R$ 400,7 milhões e R$ 476,4 milhões, 

com um valor central de R$ 435,8 milhões. Utilizando a taxa de câmbio em vigor em 31 de 

Outubro de 2015 (Eur 1 = R$ 4,21896) o valor da participação total da SAG SGPS estaria 

assim compreendido entre Eur 95,0 milhões e Eur 112,9 milhões, com um valor central de 

Eur 103,3 milhões. 

 

Contudo, a evolução da situação económica Brasileira desde Agosto de 2014 foi claramente negativa 

face aos pressupostos da avaliação efectuada naquela data, fazendo com que apenas em 2015 a 

Empresa venha a alcançar os indicadores previstos para 2014. Adicionalmente, o comportamento 

claramente adverso das taxas de juro, que influem directamente na determinação da taxa de 

desconto a utilizar numa avaliação actualizada, implicaria que a taxa de desconto a utilizar 

actualmente seria claramente superior à que foi originalmente utilizada. Por último, cabe ainda 

realçar que as perspectivas de crescimento da economia Brasileira consideradas naquela avaliação 

se encontram actualmente claramente prejudicadas pelo contexto macroeconómico e político actual 

do Brasil. 

 

Em conformidade com tal situação, a SAG SGPS veio a ajustar o valor contabilístico da sua 

participação na Unidas, em 31 de Dezembro de 2014, com base num valor de mercado para a 

totalidade do capital da Unidas de 1.050 milhões de Reais Brasileiros. 

 

Como suporte adicional a esse valor, há que considerar que a indicação não vinculativa mais alta 

obtida nos diversos processos negociais que entretanto decorreram atingiu R$ 1.100 milhões, não 

tendo sido possível, porém, vir a obter ofertas vinculativas relacionadas com alguma daquelas 

propostas. Nestas circunstâncias, ter-se-ia, num cenário favorável de uma taxa de câmbio de Eur 1 

= R$4, uma valorização máxima para a participação da SAG SGPS na Unidas de Eur 96 milhões.  

 

Porém, nas actuais condições que prevalecem no Brasil, e que apontam para a continuação de um 

crescimento negativo da economia em 2016, é claramente improvável a possibilidade de se vir a 

concretizar, a curto prazo, uma operação de venda da participação detida na Unidas, SA por um 

preço que seja superior ao que se encontra proposto. Aliás, a 30 de Setembro de 2015, o valor 

contabilístico da participação, efectuado com base numa valorização da totalidade do capital da 

Unidas em R$ 1.050 milhões, era já de Eur 81,6 milhões, sendo que da operação proposta resultará 

hoje no reconhecimento de uma mais-valia para a SAG SGPS (excluindo o impacto do  
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reconhecimento, através da conta de resultados, das diferenças cambiais acumuladas resultantes 

da conversão em Euros das Demonstrações Financeiras da Unidas, para efeitos da sua inclusão 

nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest). 

 

 

Analisada a pretendida transacção, consideramos que a mesma se reveste de relevante interesse 

para a Sociedade, na medida em que se integra num projecto mais global de redução do 

endividamento bancário da SAG SGPS e de reforço da situação líquida da Sociedade, demonstrando 

junto dos seus “stakeholders” o reforço da sua robustez financeira e sustentabilidade futura, pelo que 

não nos merece a mesma qualquer oposição e, em satisfação do disposto no nº. 2 do Artº. 397º do 

Código das Sociedades Comerciais, somos do parecer favorável à sua concretização. 

 

 

Alfragide, 18 de Novembro de 2015 

 

O Conselho Fiscal 

João José Martins da Fonseca George – Presidente 

Duarte Manuel Palma Leal Garcia – Vogal 

Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro - Vogal 

 


