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PROPOSTA 

Ponto Dois da Ordem de Trabalhos  

Assembleia Geral da SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 

de 11 de Maio de 2018 

 

Aditamento  

Juros da Primeira Emissão Obrigacionista  

 

Com relação à emissão do empréstimo obrigacionista referido no considerando 

D), infra,  a taxa de juro foi fixada em 6% ao ano, com vencimento de juros 

semestral e postcipado, pelo que se adita em conformidade a presente proposta, 

que é  a  republicada de seguida: 

 

Considerando que: 

A) A Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D (“Sociedade”) emitiu, em 

Maio de 2015, 6.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 

cinco euros, no âmbito de uma oferta pública de subscrição denominada 

por “Sporting SAD 2015-2018”, com o ISIN PTSCPFOE0002 (as 

“Obrigações”), nos termos da qual a respectiva data de reembolso está 

prevista para 25 de Maio de 2018;  

B) Pelas razões expostas na proposta apresentada no âmbito do Ponto Um 

da Ordem de Trabalhos da presente Assembleia Geral, o Conselho de 

Administração da Sociedade considera ajustado modificar os termos e 
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condições das Obrigações e, em particular, a respectiva data de 

reembolso, prorrogando-a de 25 de Maio de 2018 para 26 de Novembro de 

2018; 

C) Conforme referido na mencionada proposta de deliberação, é intenção do 

Conselho de Administração da Sociedade que o reembolso das Obrigações 

seja efectuado com os fundos obtidos no âmbito de uma nova oferta pública 

de subscrição de obrigações, cuja emissão deverá ter lugar no último 

trimestre de 2018; 

D) Adicionalmente, no contexto do processo de análise de alternativas com 

vista à gestão dos seus recursos financeiros, o Conselho de Administração 

analisou a possibilidade de proceder, a breve prazo, à emissão de um outro 

empréstimo obrigacionista, destinado ao financiamento da sua actividade 

corrente, designadamente ao cumprimento de serviço de dívida e 

tesouraria, no montante inicial de 15 milhões de euros, que poderá ser 

aumentado por opção da Sociedade, desde que, no conjunto das emissões 

obrigacionistas, a realizar até ao final do ano de 2018, não seja 

ultrapassado o montante total de 60 milhões de euros; 

E) Consideradas as possíveis alternativas de reforço dos capitais 

permanentes da Sociedade, entende o Conselho de Administração ser a 

emissão de empréstimo obrigacionista aquela que melhor concilia os 

interesses da Sociedade e investidores; com efeito, foi ponderado o facto 

de anteriores emissões obrigacionistas terem representado um excelente 

investimento para os subscritores e ser considerado importante a 
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permanência da Sociedade no mercado de capitais, face às crescentes 

dificuldades ao nível do crédito bancário tradicional. 

 

O Conselho de Administração da SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – 

FUTEBOL, SAD, vem, nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 do 

artigo 8º dos Estatutos, propor à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 11 

de Maio de 2018, que delibere conceder-lhe autorização para uma ou mais 

emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 60.000.000 

(sessenta  milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição 

de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o 

valor nominal unitário de € 5 (cinco euros),  sendo que para a primeira emissão 

obrigacionista a taxa de juro foi fixada em 6% ao ano, com pagamento de juros 

semestrais e postcipados, emissões essas a terem lugar até ao final do ano de 

2018. 

 

Lisboa, 8 de Maio de 2018 

 

Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD 

Conselho de Administração 


