
 
 

 
 

 
 

 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 
DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

 
 
 

 
Deliberar sobre a aquisição e alienação pela Sociedade, ou por quaisquer sociedades dependentes, 

atuais ou futuras, de obrigações próprias, sujeita a decisão do Conselho de Administração da 
Sociedade 

 
Tendo em consideração que: 

 
A. Nos termos do Artigo 6.º do Contrato de Sociedade da Impresa – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. (doravante “Impresa” ou “Sociedade”) “A sociedade poderá emitir 
obrigações, em todas as modalidades e segundo as condições que a lei vigente consentir e a Assembleia Geral 
deliberar”; 
 

B. Constitui interesse da Impresa e, bem assim, das sociedades suas dependentes, dispor, em 
conformidade com as normas legais aplicáveis, da possibilidade de efetuar operações sobre 
obrigações próprias, incluindo operações de aquisição e de alienação de obrigações próprias 
em condições que sejam adequadas às circunstâncias do mercado de capitais; 

 
 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral aprovar a seguinte deliberação: 
 
Aprovar, em qualquer das situações em que a aprovação seja legalmente exigível, com ressalva 
dos casos de conversão ou amortização e da competência própria do órgão de administração, a 
aquisição e alienação pela Sociedade, ou por quaisquer sociedades dependentes, atuais ou futuras, 
de qualquer tipo de obrigações próprias, sujeita a decisão do Conselho de Administração da 
Sociedade, nos seguintes termos: 
 
1. Aquisição 
a) Número máximo de obrigações a adquirir: o número total de obrigações de cada 

emissão realizada; 
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b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: nos dezoito meses subsequentes à 
data da presente deliberação; 

 
c) Modalidade de aquisição: com sujeição aos termos e limites imperativamente 

estabelecidos na lei, aquisição em qualquer modalidade, designadamente aquisição 
originária, aquisição derivada onerosa em bolsa em que as obrigações se encontrem 
admitidas à negociação ou aquisição fora de bolsa a investidores designados pelo órgão de 
administração segundo critérios em que a eventual qualidade de acionista não constitua 
fator relevante – com respeito pelo princípio da igualdade nos termos legalmente aplicáveis 
– sem prejuízo de, quando se trate de aquisição em cumprimento de obrigação assumida, 
decorrente da lei, de contrato ou de emissão de outros títulos ou de contratos relacionados 
com tal emissão, ser efetuada em conformidade com os respetivos termos e condições; 
 

d) Contrapartidas mínima e máxima da aquisição:  
- O preço de aquisição onerosa terá como limites máximo e mínimo, respetivamente, 

120% e 80% da média ponderada das cotações de fecho da emissão publicadas nas 
últimas 5 sessões de negociação anteriores à data da aquisição ou será correspondente 
ao preço de aquisição resultante de instrumentos financeiros contratados ou dos 
respetivos termos de emissão;  

- Para emissões não cotadas na Euronext Lisbon, independentemente da sua eventual 
cotação ou não noutros mercados, os limites máximo e mínimo aferem-se 
relativamente aos valores publicados por uma entidade com reputação internacional 
no mercado de obrigações;  

- Para emissões não referenciadas em conformidade com o parágrafo precedente, os 
limites aferem-se relativamente ao valor indicado por consultor independente e 
qualificado ou por intermediário financeiro designado pelo Conselho de 
Administração;  

- Se a operação resultar ou estiver relacionada com o exercício de condições 
contratuais previstas noutra emissão de títulos, o preço será o que resultar das 
referidas condições; 
 

e) Momento da aquisição: o Conselho de Administração determinará o momento em que 
deverá ser realizada cada aquisição, podendo efetuar aquisições por uma ou mais vezes de 
acordo com o que julgar mais conveniente para a prossecução do interesse social. 
 

2. Alienação 
a) Número máximo de obrigações a alienar: o número total de obrigações detidas; 

 
b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: nos dezoito meses subsequentes à 

data da presente deliberação; 
 

c) Modalidade de alienação: com sujeição aos termos e limites imperativamente 
estabelecidos na lei, alienação onerosa em qualquer modalidade, designadamente por venda, 
a efetuar em bolsa de valores ou fora de bolsa para entidades determinadas designadas pelo 
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órgão de administração a investidores designados pelo órgão de administração segundo 
critérios em que a eventual qualidade de acionista não constitua fator relevante – com 
respeito pelo princípio da igualdade nos termos legalmente aplicáveis – sem prejuízo de, 
quando se trate de alienação em cumprimento de obrigação assumida, decorrente da lei, de 
contrato ou de emissão de outros títulos ou de contratos relacionados com tal emissão, ser 
efetuada em conformidade com os respetivos termos e condições; 
 

d) Contrapartida mínima da alienação:  
- O preço de alienação terá como limite mínimo 80% da média ponderada das 

cotações de fecho da emissão publicadas nas últimas 5 sessões de negociação 
anteriores à data da alienação;  

- Para emissões não cotadas na Euronext Lisbon, independentemente da sua eventual 
cotação ou não noutros mercados, o limite afere-se relativamente ao preço médio de 
compra e venda publicado por uma entidade com reputação internacional no 
mercado de obrigações;  

- Para emissões não referenciadas em conformidade com o parágrafo precedente, o 
limite afere-se relativamente ao valor indicado por consultor independente e 
qualificado ou por intermediário financeiro designado pelo Conselho de 
Administração;  

- Se a operação resultar ou estiver relacionada com o exercício de condições 
contratuais previstas noutra emissão de títulos, o preço será o que resultar das 
referidas condições; 
 

e) Momento da alienação: o Conselho de Administração determinará o momento em que 
deverá ser realizada cada alienação, podendo efetuar alienações por uma ou mais vezes de 
acordo com o que julgar mais conveniente para a prossecução do interesse social. 

 
Lisboa, 28 de Março de 2017 

 
Pelo Conselho de Administração da 

 
Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 


