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 ANÚNCIO 

 

CONVERSÃO DE OBRIGAÇÕES ESCRITURAIS AO PORTADOR EM OBRIGAÇÕES 

ESCRITURAIS NOMINATIVAS 

 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, pessoa coletiva pública, informa, nos termos e 

para os efeitos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto – Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro, 

em conformidade com a Lei n.º 15/2017, de 3 de maio, que, em trinta de outubro de dois 

mil e dezassete, decidiu proceder à conversão em obrigações nominativas as seguintes 

obrigações tituladas emitidas ao portador: 

 

XS0260511182 - AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA 

 

A conversão operará por alteração das menções constantes dos respetivos títulos, que 

será realizada pelo Emitente, pelo que estes (títulos) devem, para esse efeito, ser a ele 

apresentados até ao dia 31 de outubro de 2017. 

 

As consequências da não conversão dos valores mobiliários durante o período transitório 

previstas no artigo 2.º da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro são as seguintes: 

 

A Lei n.º 15/2017, de 3 de maio proibiu, a partir de 04/05/2017, a emissão de valores 

mobiliários ao portador, abrangendo as ações ao portador e a sua transmissão e 

suspendeu, ainda, o direito a participar em distribuição de resultados associados a 

valores mobiliários ao portador. Face ao referido, o montante correspondente aos 

dividendos, juros ou quaisquer outros rendimentos cujo pagamento venha a ser 

suspenso é depositado junto de uma única entidade habilitada para o efeito, em conta 

aberta em nome da sociedade emitente e será entregue, com base em instruções da 

emitente, aos titulares dos valores mobiliários aquando da respetiva conversão. 

Na eventualidade do montante referido vencer juros, os mesmos revertem para a 

emitente e, ao saldo da conta referida apenas pode ser deduzido o valor dos custos de 

manutenção da mesma. 
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Os valores mobiliários ao portador não convertidos em nominativos até 04/11/2017 

apenas conferem legitimidade para a solicitação do registo a favor dos respetivos 

titulares, devendo os títulos ser apresentados junto do Emitente para alteração das 

respetivas menções, de modo a que se opere a conversão. 

 

Funchal, 31 de outubro de 2017. 

 

 

O Vice Presidente do Governo Regional, 

 

 

 

 

Pedro Bettencourt Calado 


