
 
 

SDC Investimentos, SGPS, SA 
 

23.12.2016 COMUNICADO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

 

SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. INFORMA SOBRE PROCESSO DE 

REESTRUTURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 

 

SDC – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., Sociedade Aberta (“SDCI”), 

informa que avançou mais uma fase do processo de reestruturação das 

responsabilidades financeiras que a oneram a ela e às sociedades cujo 

capital domina, direta ou indiretamente (“Grupo SDCI”), mediante: 

a) O acordo da sua participada, SDC Concessões, SGPS, SA (“SDC 

Concessões”), com a sociedade Globalvia Inversiones, S.A.U, 

para lhe alienar as participações detidas nas sociedades que 

operam na Concessão da Autoestrada da Beira Interior e na 

Sub- Concessão da Autoestrada Transmontana, que possibilita a 

redução do passivo consolidado do Grupo em cerca de 71 

milhões de Euros, acordo esse que foi objecto de comunicação 

autónoma nesta mesma data; e 

 

b) A conclusão de um novo processo negocial com as instituições de 

crédito credoras do Grupo SDCI, nos termos do qual a SDCI, 

com a colaboração da sociedade Investéder, Investimentos, Lda. 

(“Investéder”), acedeu à possibilidade de, após efetiva 

concretização da alienação referida na alínea anterior e 

afetação de uma parte (de cerca de 46 milhões de Euros) do 

encaixe realizado pela mesma à regularização de 

responsabilidades financeiras vencidas: 

 

b.1)  Lograr a reestruturação imediata ou a extinção de 

outras responsabilidades pendentes no valor de cerca de 39 

milhões de Euros;  

 

b.2)  Beneficiar de um período de carência de capital e de 

juros, por um prazo de seis meses, relativamente às suas 

responsabilidades financeiras remanescentes no valor de cerca 

de 175 milhões de Euros; 

 

b.3) Vir a negociar, no referido prazo de 6 meses, um plano 

de redimensionamento e de reembolso/remuneração das 
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responsabilidades referidas em b.2), em termos que levem em 

conta a potencial capacidade do Grupo SDCI de geração de 

cash flow e o conjunto de responsabilidades efetivas e 

contingentes que onera o mesmo Grupo; e 

 

b.4) Obter a exoneração da grande maioria das garantias e 

responsabilidades que ainda hoje oneram o Grupo SDCI 

relativamente a obrigações originariamente assumidas pela 

Soares da Costa Construção, SGPS, S.A. e suas participadas, no 

valor de cerca de 239 milhões de Euros.  

 

Os acordos alcançados com as instituições financeiras credoras do 

Grupo SDCI, tal como referidos na alínea b) acima, tomaram como 

pressupostos fundamentais, em primeiro lugar, o reconhecimento de que, 

não obstante todos os esforços desenvolvidos, resultaram até agora 

frustradas todas as iniciativas anteriormente tentadas de implementação 

de uma solução sustentável de reestruturação financeira do Grupo SDCI 

(designadamente as que foram divulgadas em 30 de abril e 11 de 

novembro de 2015) e, em segundo lugar, a identificação de uma 

possível solução de reestruturação alternativa, assente no entendimento 

estabelecido com a Investéder (sociedade cujo capital é, nesta fase, 

integralmente detido pelos Administradores Executivos da SDCI, António 

Castro Henriques e Gonçalo Andrade Santos), nos termos do qual esta 

Investéder se disponibilizou para adquirir os créditos detidos sobre o 

Grupo SDCI por um conjunto de instituições de crédito e, nesse contexto, 

celebrou com a SDCI um acordo de princípio contemplando o indicado 

em b.2) e b.3) supra.  

 

Este acordo de princípio estabelecido com a Investéder carece, para a 

sua produção de efeitos, que se verifiquem algumas condições, 

nomeadamente: (i) a efetiva concretização da alienação referida na 

alínea a) acima; e (ii) a conclusão dos processos de reestruturação de 

passivos e de exoneração de garantias e de responsabilidades 

referidos em b.1) e b.4), sendo expectativa da SDCI que estas 

condições possam estar verificadas até ao final do primeiro semestre de 

2017. 

  

Sublinha-se que os acordos acima referidos surgem na sequência direta 

dos esforços que vêm sendo desenvolvidos desde fevereiro de 2014 no 



 

 

 

Página 3 

sentido de dotar o Grupo SDCI de uma estrutura de ativos e de passivos 

que possa assumir-se sustentável, conforme anteriormente anunciado.  

 

Assim, desde fevereiro de 2014 até à presente data, sucederam-se as 

iniciativas desenvolvidas pela Administração da SDCI no sentido de, 

através da alienação de ativos nas melhores condições possíveis, ir 

progressivamente reduzindo as responsabilidades financeiras do Grupo 

SDCI. Nesse contexto, a SDCI foi sucessivamente concretizando diversas 

transações de alienação de ativos, as quais foram sendo prontamente 

reveladas ao mercado, quando a relevância das mesmas transações 

justificava essa mesma revelação.   

 

Foi, assim, em perfeita coerência com a evolução passada, que se 

mostrou agora necessário proceder à alienação dos ativos em 

concessões rodoviárias, o que implicará uma redução substancial do 

universo de actividades que o Grupo SDCI passará a exercer.  

 

Neste contexto, com a efetiva concretização das operações acima 

referidas, o Grupo SDCI passará a concentrar a sua actividade nas 

demais áreas de negócio a que actualmente se dedica, privilegiando a 

gestão e a rentabilização do património imobiliário detido, o que se 

pretende que seja compatibilizado com (i) o acompanhamento e o 

esforço de mitigação das contingências de natureza judicial e fiscal que 

actualmente oneram o Grupo SDCI e que a SDCI tem vindo a tornar 

públicas, (ii) o continuado acompanhamento da situação da Soares da 

Costa Construção, SGPS, S.A., atentas as posições de acionista 

minoritária e de credora que a SDCI detém sobre aquela sociedade e 

(iii) a continuada promoção do processo de reestruturação financeira do 

Grupo SDCI, de forma a dar sequência aos esforços que vêm sendo 

desenvolvidos no sentido de assegurar condições mínimas essenciais à 

sustentabilidade do mesmo. 
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