
 

 

 
 

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 
Sede: Lugar da Vista Alegre, Vista Alegre, Ílhavo  

Capital Social: 92.507.861,92 Euros 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo 

sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 500.978.654  
(Entidade Emitente)  

 

 

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA  

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 

DE 92.507.861,92 EUROS PARA 121.927.317,04 EUROS 

 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do artigo 127.ºdo 

Código dos Valores Mobiliários, tornam-se públicos os resultados da oferta pública de subscrição de 

10.600.331 ações dirigida a acionistas da VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. (“VAA” ou 

“Emitente”) no exercício dos respetivos direitos de preferência (“Oferta”), a emitir pela VAA no âmbito 

do aumento do seu capital social de € 92.507.861,92 para até € 121.927.317,04. 

 

Foram subscritas no âmbito da Oferta 4.624.357 ações por exercício de direitos e por pedidos de 

subscrição adicional em rateio, que correspondem a 43,6% do número total de ações objeto da 

Oferta: 

 

Número de ações subscritas 

por exercício de direitos 

Número de ações subscritas 

em rateio 

Número total de ações 

subscritas 

3.836.915 787.442 4.624.357 

 

Adicionalmente, o acionista CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A., subscreveu as restantes 

5.975.974 ações da Oferta na sequência do compromisso por si assumido de subscrever todas as 

ações sobrantes após a subscrição pelos restantes acionistas. 

 

Assim, foi subscrita a totalidade das 10.600.331 ações da Oferta ao preço de subscrição unitário de  

€ 0,14 com um ágio de € 0,06 por cada nova ação resultando para a VAA um encaixe bruto de          

€ 1.484.046,34. 

 

Ainda no âmbito do aumento do capital social da VAA acima referido foram subscritas pelo acionista 

CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A. 357.142.858 ações na modalidade de entradas em espécie, 



 

 

tendo a entrada sido constituída por conversão de créditos desta sociedade sobre o Emitente no 

montante de € 50.000.000,12. 

 

Face ao exposto, tendo em consideração as ações subscritas no âmbito da Oferta e as ações 

subscritas em espécie pelo acionista CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A., serão emitidas 

367.743.189 novas ações representativas do capital social da VAA, o qual será elevado dos atuais   

€ 92.507.861,92 para € 121.927.317,04, passando a estar representado por 1.524.091.463 ações 

ordinárias, escriturais, nominativas e com o valor nominal unitário de € 0,08. 

 

A liquidação financeira das ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição ocorre na 

presente data e a liquidação financeira das ações subscritas por pedidos de subscrição adicional em 

rateio deverá ocorrer a 21 de dezembro de 2017. A inscrição em conta das ações a entregar aos 

subscritores será efetuada na sequência do registo do aumento de capital na competente 

Conservatória do Registo Comercial, igualmente previsto para o dia 21 de dezembro de 2017. 

 

As ações a emitir no âmbito do presente aumento de capital estarão inscritas sob o código ISIN 

PTVAA4AM0007, e não serão imediatamente admitidas à negociação nem fungíveis com as demais 

ações da VAA, embora venham a conferir aos seus detentores os mesmos direitos que as ações 

existentes, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos.  

 

As ações a emitir serão oportunamente objeto de pedido de admissão à negociação no mercado 

regulamentado gerido pela Euronext Lisbon. Após a admissão à negociação no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon, mediante decisão favorável desta entidade, as novas ações serão 

fungíveis com as demais ações representativas do capital social da VAA. 

 

 

20 de dezembro de 2017 

 

 
 

O EMITENTE 

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 

 

O INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO 

CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. 

 


