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COMUNICADO 
 

Suspensão da negociação das Unidades de Participação representativas 
do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral 

 
 

 

Nos termos do artigo 248.º - A do Código dos Valores Mobiliários, a Caixa Económica 
Montepio Geral (CEMG) informa que, considerando a necessidade de assegurar 
operacionalmente a conversão das unidades de participação (UPs) representativas do 
Fundo de Participação (FP) da CEMG em ações no dia do registo comercial definitivo da 
transformação da CEMG numa sociedade anónima, a negociação das UPs (ISIN 
PTCMHUIM0015) no mercado regulamentado Euronext Lisbon será suspensa, 
conforme já anunciado pela Euronext, com efeitos a partir do dia 12 de setembro 
(inclusive) e até ao registo comercial definitivo da transformação da CEMG em 
sociedade anónima, agendado para dia 14 de setembro de 2017. Mais se informa que 
a partir de 15 de setembro de 2017, as UPs emitidas serão excluídas do Euronext 
Lisbon, estando a efetiva exclusão condicionada ao efetivo registo comercial da 
transformação. 

Nos termos do projeto de estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, caixa 
económica bancária, S.A., aprovados em Assembleia Geral da CEMG em 4 de abril 2017 
e ratificados em assembleia geral pelo Montepio Geral – Associação Mutualista 
(MGAM) em 9 de maio de 2017, o FP da CEMG extingue-se com o registo definitivo da 
transformação desta entidade em sociedade anónima (cf. artigo 32.º, número 1), por 
conversão em capital social (cf. artigo 32.º, número 3). Em consequência, as UPs 
representativas do FP da CEMG convertem-se, na mesma data, em ações ordinárias 



 

 

representativas do capital social da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica 
bancária, S.A.. 

A realização da escritura de transformação da CEMG em sociedade anónima e a 
correspondente inscrição no registo comercial estão, como é do conhecimento 
público, previstos para o próximo dia 14 de setembro de 2017 (cf. página 23 do 
Prospeto de Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição de UPs representativas do 
FP da CEMG, de 11 de agosto de 2017). 

 

Fim de comunicado. 

 

Lisboa, 12 de setembro de 2017 

Caixa Económica Montepio Geral 

 


