
           
 

 

 

 

 

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D. 
Sociedade Aberta 

Capital Social: €67.000.000 

Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2016:€ (24 954 000) 

Sede Social: Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 

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

matrícula e de identificação fiscal 503.994.499 

 

 

 
COMUNICADO 

 
 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16º e 20º do Código dos Valores 

Mobiliários e no artigo 2º-A do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, bem como do disposto no 

n.º 1 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – 

FUTEBOL, SAD (Sporting SAD), vem prestar a seguinte informação ao mercado sobre as 

participações qualificadas das sociedades do Grupo Sporting, nos termos em que é do seu 

conhecimento: 

 

1. O Sporting Clube de Portugal (SCP) é detentor de 17.864.177 acções no capital social da 

SPORTING SAD, que correspondem a uma participação qualificada de 26,663% do 

capital e direitos de voto; 

 

2. A Sporting SGPS, SA (Sporting SGPS) é detentora de 24.962.270 acções no capital social 

da SPORTING SAD, que correspondem a uma participação qualificada de 37,257% do 

capital social e direitos de voto;  

 

3. A Sporting SGPS, SA é dominada pelo SCP, que detém 100% do seu capital social, pelo 

que a participação da SPORTING SGPS no capital da Sporting SAD é imputável ao SCP, 

nos termos do art.º 16º n.º 4 alínea a) do Código dos Valores Mobiliários; 

 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

4. Assim, nos termos do art.º 20º do Código dos Valores Mobiliários, a participação 

qualificada imputável ao SCP no capital social e direitos de voto da SPORTING SAD é de 

42.849.988 acções, correspondentes a 63,955% do capital social e dos direitos de voto, 

por força de: 

a) 17.864.177 acções detidas pelo SCP, correspondentes a 26,663% do capital social 

e direitos de voto; 

b) 24.962.270 acções detidas pela Sporting SGPS, correspondentes a 37,257% do 

capital social e direitos de voto;  

c) 23.541 acções detidas por membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização do SCP e da Sporting SGPS, SA, correspondentes a 0,035 % do capital 

social e direitos de voto; 

 

Lisboa, 15 de Dezembro de 2016 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 

 


