
 

  

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

 

Sociedade Aberta com o Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros) 

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20, 1300-388 Lisboa 

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de 

matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342 

 

Comunicado 

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA”) informa que o Conselho de 

Administração aprovou: (1) tomar a decisão estratégica de focar a atividade da sociedade nas 

áreas de transportes e logística e serviços relacionados; (2) tomar a decisão estratégica de sair do 

setor financeiro, e (3) adotar todas as medidas necessárias para alienar, com a maior brevidade 

possível, os ativos não operacionais, incluindo as responsabilidades com estes relacionadas. Estas 

deliberações estão, naturalmente, sujeitas e dependentes da autorização do Banco de Portugal da 

alteração de tipologia da licença da Orey Financial de IFIC (Instituição Financeira de Crédito) 

para SC (Sociedade Corretora) e medidas relacionadas, nomeadamente a redução de capital e a 

autorização de venda do seu capital. 

Em consequência das decisões acima, a SCOA tomou a decisão de, uma vez aprovado o projeto 

de alteração de tipologia da licença de Instituição Financeira de Crédito (“IFIC”) para Sociedade 

Corretora (“SC”) pelo Banco de Portugal bem como de outras aprovações regulatórias que sejam 

legalmente ou regulamentarmente necessárias, vender a totalidade da sua posição acionista na 

Orey Financial Sociedade Corretora. Para este efeito, os 100% do capital da futura OF detidos 

pela SCOA são valorizados em 400 mil euros, de acordo com as ofertas recebidas (1) por parte 

da Orey Inversiones Financieras SL, sociedade controladora da SCOA, por 60% do Capital da 

Orey Financial, e (2) por parte da Consultoria & Inversiones Escorial SL, por 40% do capital da 

Sociedade. Estas ofertas representam o rácio de price to book value de 0,5x. Estas propostas 

foram devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal da Sociedade. 

Finalmente, a SCOA aprovou a resolução do contrato de financiamento entre a sua participada 

Orey Investments Holding (OIH) e a Stichting Araras Finance Holding e a posterior venda, pela 

Stichting da Araras Finance BV à Orey Inversiones Financieras. Esta transação foi aprovada pelo 

Conselho Fiscal da Sociedade. 

Lisboa, 10 de agosto de 2018 

Conselho de Administração 


