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     COMUNICADO 
 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos 

Valores Mobiliários, o Conselho de Administração informa que a Assembleia Geral de 

Accionistas de 11 de Maio de 2018 tomou as seguintes deliberações: 

 

1. Aprovar a alteração da data de reembolso das Obrigações de 25 de Maio de 2018 para 

26 de Novembro de 2018, autorizando, em consequência, a alteração das cláusulas 

denominadas “PRAZO DO EMPRÉSTIMO” e “REEMBOLSO” da Ficha Técnica das 

Obrigações, de modo a que aquelas passem a ter a seguinte redacção: 

“PRAZO DO EMPRÉSTIMO: 3 anos e meio. 

REEMBOLSO:                    O reembolso das obrigações far-se-á ao valor nominal,  

                                           de uma só vez, em 26 de Novembro de 2018.” 

 

Que os demais termos e condições das Obrigações se mantenham inalterados, 

designadamente no que concerne ao pagamento de juros, os quais continuarão a ser 

devidos, calculados e pagos até à nova data de reembolso acima referida nos actuais 

termos e condições da Ficha Técnica, razão pelo que haverá lugar ao normal 

pagamento semestral de juros, em 25 de Maio de 2018 e em 26 de Novembro de 2018.  

 

Que a alteração da data de reembolso e do prazo do empréstimo ora proposta fique 

sujeita a aprovação pelo Conselho de Administração da Sociedade, com o parecer 

favorável do Conselho Fiscal, em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 2, dos 

Estatutos da Sociedade, bem como a aprovação de idêntica deliberação por parte da 

Assembleia Geral de Obrigacionistas. 

 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no ponto 1 da 

ordem do dia obteve 427.838 votos a favor, 0 votos contra e 200.000 abstenções. 
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2. Deliberar conceder ao Conselho de Administração autorização para uma ou mais 

emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 60.000.000 

(sessenta  milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de 

obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor 

nominal unitário de € 5 (cinco euros), sendo que para a primeira emissão obrigacionista 

a taxa de juro foi fixada em 6% ao ano, com pagamento de juros semestrais e 

postcipados, emissões essas a terem lugar até ao final do ano de 2018.  

 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no ponto 2 da 

ordem do dia obteve 427.838 votos a favor, 0 votos contra e 200.000 abstenções. 

 

Lisboa, 11 de Maio de 2018 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 


