
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

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

 
 

Deliberar conferir poderes ao Conselho de Administração da Sociedade para a emissão, através de subscrição 
particular, de obrigações da Sociedade, no montante de até € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), pelo prazo 

máximo de até 5 anos, nos restantes termos e condições que venham a ser fixados pelo mesmo Conselho de 
Administração. 

 
PROPOSTA 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A) No contexto da política de gestão dos recursos financeiros do Grupo Impresa se mostra conveniente alargar 

o perfil de maturidade da dívida das sociedades do Grupo; 
B) Atualmente, as taxas de juro obtidas no mercado em financiamentos realizados através de emissão de 

obrigações de médio prazo são, em geral, inferiores às taxas de juro atualmente praticadas no crédito bancário 
de prazo idêntico; 

C) No contexto do processo de análise de alternativas com vista à gestão dos seus recursos financeiros, esta 
sociedade pretende contactar diversas instituições financeiras tendo em vista a montagem, organização e 
colocação de um empréstimo obrigacionista até ao montante de € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
euros), pelo prazo de cinco anos, 

 
 
Propõe-se, nos termos do disposto no artigo 6.º dos estatutos, que a Assembleia Geral aprove a emissão de um 
empréstimo obrigacionista a colocar através de subscrição particular, até ao montante de € 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de euros), pelo prazo de máximo de cinco anos, a contratar nos restantes termos e condições que o 
Conselho de Administração entenda convenientes, cabendo ao mesmo Conselho aprovar os termos e condições 
finais da emissão e a respetiva documentação contratual. 
 
Lisboa, 28 de Março de 2017 

 
Pelo Conselho de Administração da 

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