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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral de Accionistas da Sporting Clube de 

Portugal – Futebol, SAD convocada para de 8 de Janeiro de 2016 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (a “Sporting SAD” ou “Sociedade”) 

emitiu, em 17 de Janeiro de 2011, no contexto de uma oferta pública de subscrição, 

cinquenta e cinco milhões de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em 

acções ordinárias (Categoria B) da Sporting SAD (VMOC) de valor nominal de um Euro 

cada, ao preço de conversão de um Euro, representativos da emissão designada por 

“VALORES SPORTING 2010”, admitidos à negociação no mercado regulamentado da 

NYSE Euronext Lisbon, com o ISIN PTSCP1ZM0001, conforme prospecto divulgado em 

http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd19257.pdf; 

b) Que, nos termos actualmente vigentes das condições da emissão, os VALORES 

SPORTING 2010 são obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias (Categoria B) 

da Sporting SAD no dia 17 de Janeiro de 2016, sem prejuízo dos casos de vencimento 

antecipado previstos nas condições da emissão; 

c) Que no ultimo trimestre de 2014 a Sporting SAD, em conjunto com o Sporting Clube de 

Portugal (SCP) e demais sociedades participadas do Grupo Sporting concretizou um 

vasto processo de recapitalização e reestruturação financeira, contemplando um 

conjunto de operações que permitiram a reestruturação da dívida bancária da 

Sociedade e do Grupo Sporting, visando consagrar soluções de financiamento que a 

Sociedade e o Grupo SCP possam cumprir sem prejudicar o crescimento desportivo; 

d) Que, em concreto no que à Sporting SAD diz respeito, o aludido processo de 

recapitalização e reestruturação financeira permitiu à Sociedade, por um lado, elevar 

os seus capitais próprios, criando condições para o cumprimento dos requisitos de Fair 

Play financeiro exigidos pela LPFP e pela UEFA para a participação nas competições 

europeias e, por outro lado, dotar a Sporting SAD de meios financeiros necessários à 

gestão da sua atividade;  

http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd19257.pdf


 

 
 

 

 

 

e) Que, no âmbito do referido processo de reestruturação, foi aprovada pela Assembleia 

Geral da Sociedade uma autorização ao Conselho de Administração para deliberar um 

ou mais aumentos do capital social da Sporting SAD num montante total de Euros 18 

milhões, a realizar por novas entradas em dinheiro através de subscrição particular 

junto de investidor(es) de referência selecionado(s) pelo Conselho de Administração 

da Sociedade, com supressão do direito de preferência dos acionistas, com emissão de 

18 milhões de novas ações ordinárias (Categoria B), escriturais e nominativas, com o 

valor nominal de 1 Euro cada e pelo preço de subscrição de 1 Euro cada; 

f) Que, no contexto do mesmo processo de reestruturação financeira, está prevista a 

possibilidade de aquisição, ao respectivo valor nominal, pelo accionista Sporting Clube 

de Portugal, directa ou indirectamente, dos “VALORES SPORTING 2010”, actualmente 

detidos pelo Millenniumbcp e pelo Novo Banco, o que se admite possa vir a ocorrer no 

prazo máximo de 1 ano a contar de 17 de Janeiro de 2016, ainda que não exista 

qualquer garantia de que tal venha a ocorrer; sendo que, caso esta possibilidade seja 

exercida, a Sporting SAD dará cumprimento integral aos deveres legais aplicáveis de 

modo a assegurar um tratamento igualitário de todos os titulares de VMOC;  

g) Que, ainda no contexto do mesmo processo de reestruturação financeira o 

Millenniumbcp e o Novo Banco manifestaram disponibilidade para poderem vir a 

subscrever uma eventual nova emissão de VMOC no montante global de 

€55.000.000,00, em termos e condições similares aos dos VMOC no montante de 

€80.000.000,00, emitidos pela Sporting SAD com o ISIN PTSCPEZM0000, no caso de a 

Sporting SAD ver nisso interesse e desde que, cumulativamente, desta subscrição de 

VMOC: (i) não resulte o aumento da exposição financeira do Grupo Sporting perante 

cada um dos referidos bancos, através de instrumentos de capital, (ii) não resulte 

qualquer redução de garantias ou de grau de cobertura das garantias constituídas em 

favor de cada um dos referidos bancos, e desde que (iii) não existam situações de 

incumprimento ou causas de vencimento antecipado das obrigações financeiras em 

curso, estando o Conselho de Administração a analisar a possibilidade de poder vir a 

prosseguir com a realização desta nova emissão de VMOC, o que se admite possa vir a 

ocorrer no prazo máximo de 1 ano a contar de 17 de Janeiro de 2016, ainda que não 

exista qualquer garantia de que tal venha a ocorrer; 



 

 
 

 

 

 

 

h) Que o processo de reestruturação financeira se revela de enorme importância para a 

Sporting SAD e para todos e cada um dos seus acionistas, mas também para os seus 

credores, incluindo os titulares dos VALORES SPORTING 2010, sendo imperioso 

maximizar as condições de estabilidade deste processo; 

i) Que o interesse da Sporting SAD e dos seus acionistas e credores no sucesso do 

processo de reestruturação financeira da Sporting SAD justifica, nas atuais 

circunstâncias, as modificações ora propostas às condições de emissão dos VALORES 

SPORTING 2010; 

j) Que as modificações às condições dos VALORES SPORTING 2010 ora propostas se 

enquadram no contexto do acordo de reestruturação financeira acordada com os 

Bancos na medida em que permitem igualar as condições desta emissão às da emissão 

de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis efetuada pela Sociedade em 16 

de Dezembro de 2014, no montante de Euros 80 milhões, designadamente no que 

respeita ao prazo de vencimento e às condições de pagamento de juro; 

k) Que, finalmente, tendo em vista salvaguardar as legítimas expectativas dos titulares 

dos VALORES SPORTING 2010, se propõe a manutenção das atuais condições desta 

emissão até à data de vencimento e reembolso final prevista no ponto 14.5.1 do 

Prospecto desta emissão, ou seja em 17 de Janeiro 2016 e que apenas sejam 

abrangidos pelas alterações propostas aqueles titulares de VALORES SPORTING 2010 

que expressamente a elas adiram, 

 

O Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD propõe 

que seja deliberado pelos titulares de “VALORES SPORTING 2010”: 

 

1. Aceitar e aprovar as seguintes modificações dos termos e condições da emissão designada 

por “VALORES SPORTING 2010”, com o ISIN PTSCP1ZM0001: 

 

(i) Substituição da atual data única de conversão obrigatória pela previsão de 

duas datas alternativas de conversão obrigatória: (a) o dia 17 de Janeiro de 

2016 (correspondente ao final do prazo de cinco anos, conforme aprovado na 

deliberação de emissão), como regra geral ou (b) o dia 26 de Dezembro de 



 

 
 

 

 

 

2026, apenas para os titulares que, durante um prazo não inferior a cinco dias 

úteis de calendário antes de 17 de Janeiro de 2016, previsivelmente entre 11 e 

15 de Janeiro de 2016, transmitam ser essa a sua intenção ao intermediário 

financeiro junto do qual os seus VALORES SPORTING 2010 se encontrem 

registados, mantendo-se, em qualquer caso, o direito de os titulares dos 

VALORES SPORTING 2010 exercerem a sua opção de conversão antecipada em 

qualquer data de pagamento de juros a partir de 26 de Dezembro de 2016, 

inclusive, bem como as demais situações de vencimento antecipado anual 

(total ou parcial), nos casos previstos no ponto 14.5.5 do Prospecto; 

(ii) Com efeitos imediatamente após a próxima data de pagamento de juros (e, 

consequentemente, com aplicação apenas aos VALORES SPORTING 2010 que 

não sejam objecto de conversão em acções ordinárias (Categoria B) da 

Sociedade em 17 de Janeiro de 2016, nos termos e condições previstos no 

Prospecto da emissão e no ponto anterior): 

a) Alterar as condições de pagamento de juros passando os VMOC a atribuir 

o direito ao recebimento de juros condicionados à taxa anual nominal 

bruta e fixa de 4% (quatro por cento).  

b) O 1º pagamento de juros após a entrada em vigor das alterações agora 

propostas, e apenas se verificadas as condições abaixo indicadas para o 

seu pagamento, ocorrerá no dia 26 de Dezembro de 2016. A partir dessa 

data, os juros vencer-se-ão anual e postecipadamente, com pagamentos 

em 26 de Dezembro de cada ano, e cessando na data de vencimento final 

dos VMOC ou na data de vencimento antecipado, consoante for o caso.  

Caso estas datas não sejam um dia útil (definido como um dia em que os 

Bancos estão abertos e a funcionar em Lisboa e em que o sistema TARGET 

2 está em funcionamento), a data de pagamento de juros será ajustada 

para o dia útil imediatamente seguinte. Os juros serão calculados com 

base na convenção 30/360. 

c) Em cada ano, apenas haverá lugar ao pagamento integral dos respetivos 

juros no caso de o valor total dos juros a pagar não exceder o valor dos 

lucros da Sporting SAD verificados no exercício económico findo anterior à 

respetiva data de pagamento dos juros e que, nos termos dos artigos 32.º 



 

 
 

 

 

 

e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, podem ser distribuídos aos 

acionistas. 

d) Caso os lucros distribuíveis não sejam suficientes para satisfazer o 

pagamento integral do respetivo montante dos juros anuais globais 

devido, o mesmo deverá ser reduzido ao valor dos lucros distribuíveis 

verificados, caso existam.  

 

2. Conferir ao Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, nos 

mais amplos termos legalmente permitidos, todos os poderes para a implementação das 

alterações acima referidas. 

 

3. Que a produção de efeitos da presente deliberação dependa da aprovação de deliberação 

de idêntico teor por parte da Assembleia Geral de titulares dos VMOC. 

 

Lisboa, 17 de Dezembro de 2015 

 

Pelo Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD 


