
 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

Sede: Estrada de Alfragide, nº 67 Amadora 
Capital Social: Eur 169.764.398,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 503 219 886 

Escritório: Alfrapark – Estrada de Alfragide, nº 67, Edifício SGC – Piso 2 
2614-519 Amadora 
Tel: 21 359 66 64 
Fax: 21 359 66 74 

 

1 

 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 
 

Sociedade Aberta 
 

 
Estrada de Alfragide, nº 67, 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 

 

A SAG Gest concretizou hoje um conjunto de operações que resultam na redução da sua dívida consolidada 
em Eur 181,4 milhões (cerca de 60% da sua dívida consolidada) por via de: 

o Realização em dinheiro, pela Accionista Principal SA, de Prestações Acessórias de Capital no 

valor de Eur 81,4 milhões, nos termos de proposta aprovada na reunião extraordinária da 

Assembleia Geral de Accionistas realizada em 21 de Dezembro de 2015; 

o Concretização da venda da totalidade da participação que a SAG Gest detinha na Unidas S/A 

por Eur 100,0 milhões, com recebimento integral do preço no momento da venda. Esta 

participação foi adquirida pela Accionista Principal SA (Entidade que é controlada pelo mesmo 

Accionista da SAG Gest), sendo o respectivo preço de venda consentâneo com os resultados 

da avaliação realizada por Entidades independentes em Agosto de 2014 e actualizada já em 

Dezembro de 2015. A 30 de Setembro de 2015, a participação da Unidas estava registada nas 

contas da SAG Gest pelo valor de Eur 81,6 milhões. 

A conclusão deste processo incluiu (i) a deliberação da reunião extraordinária da Assembleia Geral dos 

Accionistas da SAG Gest de 21 de Dezembro de 2015, que ratificou a proposta apresentada pelo Conselho 

de Administração (que previa a realização das referidas Prestações Acessórias de Capital e a venda da 

participação que a SAG Gest detinha na Unidas S/A) e (ii) a execução, nesta data, dos documentos 

contratuais que formalizaram as transacções previstas naquela proposta. 

Os aspectos mais significativos deste processo encontram-se detalhadamente descritos nos documentos 

preparatórios da referida Assembleia Geral de Accionistas que se realizou ontem.  

A implementação destas operações permite à SAG adequar a estrutura do seu balanço ao negócio que 

desenvolve e à rentabilidade das suas actividades. 

 

Alfragide, 22 de Dezembro de 2015 

José Maria Cabral Vozone 

Representante para as Relações com o Mercado 


