
          

 

 

 
 
 

SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 42 000 000 euros 
Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca , Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  
Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 

 O Conselho de Administração da Sporting, SAD vem, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 

248º do Código dos Valores Mobiliários,  informar que as medidas que o Conselho Directivo do 

Sporting Clube de Portugal propôs aos seus associados adoptar,  no âmbito da reestruturação 

financeira em curso, e constantes de uma proposta única,  foram votadas favoravelmente por 63,4% 

dos votos presentes e, consequentemente, foi deliberado: 

 

(i) prestar autorização ao Sporting Clube de Portugal para votar favoravelmente na Assembleia Geral da 

Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD o ponto 4 da ordem de trabalhos, ou seja, prestar 

autorização ao Conselho de Administração da Sociedade para deliberar a emissão de valores 

Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis até ao montante de € 60.000.000,00 (sessenta milhões de 

euros), com o prazo máximo de cinco anos para a conversão dos valores mobiliários em acções da 

Sporting SAD, tendo o Grupo SCP direito de preferência na aquisição das acções da Sporting - 

Sociedade Desportiva de Futebol SAD que sejam detidas pelos Bancos subscritores à data da 

conversão dos VMOC's; 

 

(ii) autorizar o Sporting Clube de Portugal a transmitir à Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, 

SAD, por um valor total não inferior a vinte e um milhões de euros, o ramo de negócio denominado " 

Academia Sporting Puma" 

 

A proposta de autorização ao Sporting Clube de Portugal para vender à Sporting - Sociedade 

Desportiva de Futebol, SAD a totalidade da participação social que detém no capital da Sporting 



          

 

 

Comércio e Serviços, SA, pelo valor de avaliação a efectuar por ROC independente, não obteve os 

2/3 de votos necessários à sua aprovação pelo que foi rejeitada.  

 

 

 

Nos termos ainda da proposta aprovada, competirá agora ao Conselho Directivo ajustar os termos e 

condições da presente reestruturação em conformidade com as deliberações tomadas na Assembleia 

Geral. 

 

Mais se informa que, não obstante a não aprovação da venda da totalidade da participação que detém 

no capital social da Sporting Comércio e Serviços, SA  a esta Sociedade, se manterão todos os pontos 

incluídos na ordem de trabalhos da Convocatória, e respectiva Adenda, da Assembleia Geral da 

Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol SAD que terá lugar amanhã. 

 

Lisboa, 29 de Maio de 2008 

 

Rita Corrêa Figueira 

 


