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Sociedade Aberta 

Sede: Rua da Estação, n.º 42, Vala do Carregado, Castanheira do Ribatejo, Portugal  

Capital social: € 3.667.800,00, integralmente realizado 

Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira 

com o número único de matrícula e pessoa coletiva 500 508 291 

 

 

COMUNICADO 

  

Informa-se que foi realizada hoje a reunião da assembleia geral da CIPAN – 
COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, SA (“CIPAN” ou 
“Sociedade”) na qual estiveram presentes ou representados acionistas detentores 
91,83% do capital social com direito de voto, tendo sido aprovada no âmbito do ponto 
único da ordem de trabalhos a perda de qualidade de sociedade aberta nos termos da 
proposta que havia sido apresentada em 8 de fevereiro de 2018 pela acionista Lusosuan, 
SGPS, Unipessoal Lda. (“Lusosuan”). 

A referida deliberação foi adotada com os seguintes votos: 

 

Votos N.º de Votos 
% dos Votos 

correspondentes 
ao capital social 

Votos emitidos a favor da perda de 
qualidade de sociedade aberta 

224.417 91,78% 

Votos emitidos contra a perda de 
qualidade de sociedade aberta*  

122 0,05% 

* votos exercidos por correspondência 

Na sequência da deliberação adotada, o Conselho de Administração da CIPAN irá desde 
já iniciar o procedimento para a perda de qualidade de sociedade aberta junto da 
CMVM.  

Nos termos constantes da proposta oportunamente divulgada, a Lusosuan havia 
assumido o compromisso de, nos termos e para os efeitos do artigo 27º/3 a) do Código 
dos Valores Mobiliários (“CVM”), adquirir, no prazo de três meses após o deferimento 
pela CMVM da perda da qualidade de sociedade aberta da CIPAN, as ações 
pertencentes aos acionistas que não votassem favoravelmente a deliberação de perda de 
qualidade de sociedade aberta, por uma contrapartida determinada nos termos do artigo 
188.º do CVM (ex vi n.º 4 do artigo 27.º do mesmo código) e que a Lusosuan entende 
dever corresponder ao maior preço por si pago pela aquisição de ações da CIPAN nos 
últimos seis meses, ou seja € 0,2814 por ação. 

Conforme mencionado na proposta, o referido compromisso ficou sujeito à condição 
resolutiva de, nos termos da legislação aplicável, ser designado auditor independente 
pela CMVM para determinar a contrapartida por ação que fixe um preço superior ao 
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montante de € 0,2814 por ação da CIPAN. Caso se verifique tal condição, sendo 
efetivamente fixada uma contrapartida superior a € 0,2814 por ação da CIPAN, a 
deliberação social de perda da qualidade de sociedade aberta tomada hoje considerar-se-
á resolvida e não adotada, considerando-se igualmente resolvidas e, portanto, sem 
efeito, as obrigações assumidas pela Lusosuan em virtude da deliberação, salvo se esta 
acionista entretanto tiver aceite expressamente a obrigação de proceder à aquisição das 
ações detidas pelos acionistas que não tenham votado favoravelmente ao preço que 
tenha sido fixado.  

Vala do Carregado, 5 de março de 2018 

 

 

 


