
 

 

 
INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A.  

(sociedade aberta) 

Sede: Rua Braamcamp, n.º 40 – 9.º D, 1250-050 Lisboa 
Capital social: € 180 135 111,43 

Número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

500 137 994 

 

 

COMUNICADO 

 

Nos termos do disposto no art.º 248.º do Código dos Valores Mobiliários, INAPA – 

INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. (sociedade aberta) (“INAPA”), informa que 

foi notificada da sentença proferida na acção de anulação de deliberação social que contra si 

foi intentada pela PARCAIXA – SGPS, SA e na qual, em síntese, esta pedia: 

a) que fosse anulada a deliberação da Assembleia Geral de accionistas de 28 de Abril de 

2015 que aprovou a afectação a reservas livres da quantia de € 1 973 533,63 e a 

resultados transitados da quantia de € 623,00, com fundamento em que as mesmas 

deveriam ter sido afectas ao pagamento do dividendo prioritário correspondente às 

acções preferenciais emitidas pela sociedade; 

b) que fosse proferida sentença substitutiva da deliberação social e com os mesmos 

efeitos ou seja de que o montante afecto pela Assembleia Geral a reservas livres seja 

afecto ao pagamento de dividendo prioritários; 

c) que fosse a sociedade condenada, por via dessa anulação, a pagar à autora a quantia 

de € 976 574,89 respeitante a 49,47% das acções preferenciais detidas pela autora; 

d) que fosse a sociedade condenada no pagamento de sanção pecuniária compulsória, 

nos termos previstos no art.º 829.º-A do Código Civil, no valor de € 500,00 por cada dia 

de atraso no cumprimento da sentença. 

 

A sentença proferida no processo n.º 14 842/15.9T8LSB do Tribunal da Comarca de Lisboa, 

Inst. Central, 1ª Secção de Comércio – J1 decidiu nos termos seguintes: 

a) anular a deliberação social de aplicação de resultados adoptada na Assembleia Geral 

de 28 de Abril de 2015; 

b) absolver INAPA dos pedidos de: 



(i) contra ela ser proferida sentença substitutiva da deliberação social e com os 

mesmos efeitos ou seja de que o montante afecto pela Assembleia Geral a 

reservas livres seja afecto ao pagamento de dividendo prioritários; 

(ii) condenação ao pagamento da quantia de € 976 574,89 respeitante a 49,47% 

das acções preferenciais detidas pela autora respeitante ao pagamento parcial 

do dividendo prioritário do ano de 2012, quantia a que acrescem os juros 

legais; 

(iii) condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória, nos termos 

previstos no art.º 829.º-A do Código Civil, no valor de € 500,00 por cada dia de 

atraso no cumprimento da sentença. 

 

Lisboa, 9 de Setembro de 2016 


