
 

 

 

 

 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 
 

Sociedade Aberta 
 
 

Estrada de Alfragide, nº 67, 2614-519 Amadora 
Capital Social: 169.764.398 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora  
sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503 219 886 

 
 

COMUNICADO 
 

CONVERSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS AO PORTADOR EM NOMINATIVOS 
 

 
A SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta, com sede na 
Estrada de Alfragide, 67, freguesia de Alfragide, Amadora, com o capital social de 
169.764.398,00 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503219886, vem, em 
cumprimento do disposto no Artigo 3º. do Decreto-Lei nº. 123/2017, de 25 de 
Setembro, informar os Senhores Accionistas e tornar público o seguinte: 
 

1. A SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA (doravante designada por 
“SAG GEST”, “Sociedade” ou “Emitente”), Sociedade emitente de valores 
mobiliários (“acções”) admitidos à negociação em mercado regulamentado 
(Código ISIN PTSAGOAE0004), tem, à presente data, um capital social de 
169.764.398,00 Euros, representado por 169.764.398 acções ordinárias, 
escriturais ao portador com o valor nominal de um euro cada uma. 

 
2. Ao abrigo do disposto nos Artigos 1º., nº. 1 e 2º. da Lei nº. 15/2017, de 3 de 

Maio e do Artigo 3º. do Decreto-Lei nº. 123/2017, de 25 de Setembro, foi 
deliberada, em reunião do Conselho de Administração da SAG GEST realizada 
em 12 de Outubro de 2017, a conversão das referidas 169.764.398 acções 
escriturais ao portador representativas da totalidade do capital social da 
Sociedade em acções escriturais nominativas, com a consequente alteração do 
Artigo 5º. do respectivo contrato de sociedade. 
 



3. A apresentação do pedido de inscrição da referida alteração ao contrato de 
sociedade da SAG GEST está prevista ocorrer no dia 17 de Outubro de 2017, 
junto da respectiva Conservatória do Registo Comercial. 
 

4. Dado que as acções são escriturais e que estão integradas em sistema 
centralizado, a entidade gestora deste sistema anotará a conversão na conta de 
registo individualizado dos valores mobiliários escriturais ao portador, 
prevendo-se que a conversão ocorra em 20 de Outubro de 2017. 
 

5. A não conversão das acções da Sociedade durante o período transitório 
implicará, por força do disposto no nº. 2 do Artigo 2º. da Lei nº. 15/2017, de 3 
de Maio, que após o seu termo (4 de Novembro de 2017) e até à conversão, o 
respectivo titular fique inibido de (i) os transmitir e (ii) participar em 
distribuição de resultados a eles associada. 
 

6. Por força do disposto nos nºs. 1 e 2 do Artigo 7º. do citado Decreto-Lei nº. 
123/2017, de 25 de Setembro, os valores mobiliários ao portador não 
convertidas em nominativos até ao fim do período transitório apenas 
conferirão, até à sua conversão, legitimidade para a solicitação do registo a 
favor dos respectivos titulares, sendo o montante correspondente a dividendos 
depositado junto a uma única entidade legalmente habilitada para o efeito, em 
conta aberta em nome da Emitente (sendo apenas admissível deduzir ao seu 
saldo o valor dos custos de manutenção da conta), e só entregue, com base em 
instruções da Emitente, ao titular dos valores mobiliários após a conversão. No 
entanto, caso o montante anteriormente contemplado vença juros os mesmos 
revertem para a Emitente. 

 
Este anúncio é publicado no sítio da Sociedade www.sag.pt, no Portal do Ministério da 
Justiça, em publicações on-line de Atos Societários (http://publicacoes.mj.pt) e no 
sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM). 
 
 
 
SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 
  
Alfragide, 13 de Outubro de 2017  
 
    


