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Grupo Soares da Costa informa sobre Operação de 
Capitalização da sua subsidiária integral Soares da Costa 
Construção, SGPS, SA 

 

A Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A., Sociedade Aberta, (Grupo Soares da Costa) informa que acordou 

com o Senhor António Mosquito (“Investidor”) o modelo e estrutura de uma operação de capitalização 

da sua subsidiária integral Soares da Costa Construção, SGPS, S.A. (Soares da Costa Construção).   

O Conselho de Administração tenciona submeter a aceitação ou rejeição dessa operação a deliberação 

dos acionistas da Grupo Soares da Costa em Assembleia Geral a convocar, nos termos e para os efeitos 

do número 3 do artigo 373.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Essa projetada operação consiste em: 

a) Um aumento de capital na Soares da Costa Construção, no valor de 70 milhões de Euros, a 

subscrever e realizar integralmente em dinheiro pelo Investidor, de modo a capitalizar o setor 

preponderante da atividade do grupo detido pela Grupo Soares da Costa, o qual proporcionará 

condições para incrementar o valor da participação acionista da Grupo Soares da Costa na Soares da 

Costa Construção. Em resultado desse aumento de capital, o Investidor passará a deter 66,7% do 

capital da Soares da Costa Construção e a Grupo Soares da Costa os restantes 33,3%;  

b) Uma parceria estratégica, cujos principais termos serão definidos num Acordo Acionista a 

celebrar entre o Investidor e a Grupo Soares da Costa, no âmbito da participação na Soares da Costa 

Construção, prevendo condições que permitam (i) preservar a participação acionista da Grupo 

Soares da Costa na Soares da Costa Construção, (ii) assegurar mecanismos de liquidez da 

participação, a exercer em determinadas circunstâncias enunciadas na proposta anexa e (iii) 

maximizar o fluxo de dividendos. 

Os objetivos da operação são, designadamente, os seguintes: 

a) Criar uma parceria e uma plataforma de cooperação empresarial, tendo em vista a 

sustentabilidade da Soares da Costa Construção, a estabilidade financeira e a criação de valor para a 

Soares da Costa Construção e para as sociedades participadas por esta; 

b) Robustecer a presença da Soares da Costa Construção e suas participadas no setor da 

construção, atingindo uma posição de liderança nos mercados em que desenvolva a sua atividade; 

c) Gerar sinergias, aproveitando a experiência técnica e o posicionamento no mercado de ambas 

as Partes, e implementar estratégias de crescimento sustentado do negócio da Soares da Costa 

Construção e das suas participadas;  
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d) Criar valor para os acionistas e potenciar a distribuição dos proveitos da atividade da Soares da 

Costa Construção e das suas participadas. 

A realização da operação está sujeita às autorizações de entidades e autoridades externas, à verificação 

dos pressupostos, condições precedentes e garantias usuais nos contratos para este tipo de operações, 

bem como a outros que atendem especificamente à referida operação de capitalização.  

O Conselho de Administração continua empenhado na restruturação financeira do Grupo Soares da 

Costa, sendo que a operação ora anunciada tem um particular relevo neste contexto, na medida em que 

permite mitigar os constrangimentos financeiros a que se encontra exposta a área de negócio da 

construção. 

O modelo e a estrutura da operação encontram-se descritos na proposta a apresentar à Assembleia 

Geral, a convocar na próxima semana, e cujo conteúdo se anexa. 

 

Grupo Soares da Costa, S.G.P.S., S.A. 
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PROPOSTA PARA O PONTO ÚNICO DA ORDEM DE TRABALHOS 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

I. ENQUADRAMENTO 

No passado dia 27 de novembro de 2012, a Grupo Soares da Costa, SGPS, SA (GSC) informou o mercado 

de um Acordo-Quadro alcançado com seis bancos com vista à reprogramação do respetivo 

endividamento bancário, no total de cerca de 228 milhões de Euros. 

Nesse comunicado era explicitado que uma das condições dessa reprogramação seria a realização de 

uma operação de recapitalização, num montante não inferior a 25 milhões de Euros, em termos que 

ficavam por definir. 

Na sequência deste compromisso de capitalização, a GSC mandatou o Banco Comercial Português 

(“BCP”) para identificar potenciais investidores com interesse e capacidade financeira para participar na 

operação de capitalização. 

O BCP, no exercício do seu mandato, identificou uma oportunidade precisa e concreta para a 

participação de um investidor, o Senhor António Mosquito
1
 (“Investidor” ou “Partes”, quando designado 

em conjunto com a GSC), na operação de capitalização (“Investimento”) a efetuar ao nível da Soares da 

Costa Construção, SGPS, S.A (SdC), sociedade que é a subsidiária integral da GSC para o setor da 

construção. 

Tomadas as medidas adequadas à proteção da confidencialidade, foi prestada a informação necessária 

ao Investidor para que efetuasse uma análise da oportunidade de investimento, nomeadamente uma 

due diligence à SdC e foram empreendidas negociações com os seus representantes, de forma a definir 

o modelo e a estrutura do Investimento. 

Em resultado dessa negociação, foi possível acordar no modelo e na estrutura do Investimento, a qual 

mereceu já aprovação do Conselho de Administração da GSC (“Conselho de Administração”) e que agora 

se apresenta aos Senhores Acionistas da GSC para que sobre ela se pronunciem em Assembleia Geral, 

nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 373.º do Código das Sociedades Comerciais. 

A concretização do Investimento que agora se descreve dependerá da verificação de determinadas 

condições e requererá a preparação e execução, pelo Conselho de Administração e nos termos por este 

julgados adequados, dos instrumentos jurídicos necessários ao efeito, preservando, todavia, as linhas 

essenciais consagradas nesta proposta. 

 

II. VETORES E PRESSUPOSTOS DO INVESTIMENTO 

O Investimento que agora se apresenta aos Senhores Acionistas da GSC assenta nos seguintes dois 

vetores: 

                                                           
1
  Para efeitos informativos, junta-se como Anexo I a esta proposta nota descritiva da atividade do Investidor. 
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a) Um aumento de capital na SdC, a subscrever e realizar integralmente pelo Investidor, de modo 

a capitalizar o setor preponderante da atividade do grupo detido pela GSC (“Grupo SDC”), o qual 

proporcionará condições para incrementar o valor da participação acionista da GSC na SdC;  

b) Uma parceria estratégica, cujos principais termos serão definidos num Acordo Acionista a 

celebrar entre o Investidor e a GSC, prevendo condições que permitam (i) preservar a participação 

acionista da GSC na SdC, (ii) assegurar a liquidez da participação e (iii) maximizar o fluxo de 

dividendos. 

A realização do Investimento está sujeita às autorizações de entidades e autoridades externas, à 

verificação dos pressupostos, condições precedentes e garantias usuais nestes contratos, bem como a 

outros que atendem especificamente ao Investimento. Entre estes últimos destaca-se, desde logo, a 

realização de uma reorganização societária, com vista a incluir no, e a excluir do, perímetro do 

Investimento alguns ativos e geografias. 

Importa ainda salientar, em sede de condições precedentes, a reponderação das condições associadas a 

parte da dívida financeira da SdC, que já tinha sido objeto de uma reprogramação no âmbito do referido 

Acordo-Quadro divulgado ao mercado no passado dia 27 de Novembro de 2012. 

Destaca-se igualmente que as responsabilidades da GSC por factos não conhecidos, contingências, 

declarações e garantias, previstas incluir no âmbito dos mecanismos contratuais a acordar, estão, 

todavia, sujeitas a um conjunto importante de limitações contratuais, melhor explicadas adiante. 

 

III. A REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E O PERÍMETRO DO INVESTIMENTO 

O perímetro do Investimento coincide com a área de negócios da construção, embora se preveja que 

não incluirá algumas áreas de atividade desta, nomeadamente em Israel e nos EUA, isto quer por via da 

sua exclusão prévia do perímetro da SdC (caso dos EUA), quer por imunização da SdC, por via contratual, 

a quaisquer contingências futuras (i.e. impactos da atividade em Israel). 

Por outro lado, serão incluídos no perímetro do Investimento outros ativos da Grupo SDC: a sociedade 

SCSP – SdC Serviços Partilhados, S.A. e trabalhadores dos serviços centrais do GSC. 

 

IV. O AUMENTO DE CAPITAL NA SDC 

O negócio da construção, desenvolvido através da SdC e suas subsidiárias, é a atividade nuclear do 

Grupo SDC, tendo sido responsável por 89% do seu volume de negócios e por 40% do seu EBITDA em 

2012. A dívida financeira constitui, todavia, um fator de pressão e constrangimento sobre essa 

atividade.  

O Investimento consiste na realização, pelo Investidor, de um aumento de capital em dinheiro na SdC, 

com supressão do direito de preferência da GSC, no valor de 70 milhões de Euros, aportando-lhe meios 

financeiros que possam contribuir para a sua sustentabilidade. Em resultado desse aumento de capital, 

o Investidor passará a deter 66,7% do capital da SdC e a GSC os restantes 33,3%. 
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O Investidor compromete-se a prestar garantia bancária autónoma, à primeira solicitação, para 

assegurar o pagamento do preço das ações que irá subscrever uma vez verificadas as condições 

precedentes a que está sujeito o Investimento. 

Tendo em conta o objetivo específico de capitalização que preside à entrada do Investidor na SdC, a 

alocação quantitativa prioritária dos fundos por ele trazidos à SdC é objeto de acordo entre as Partes. 

 

V. A PARCERIA ESTRATÉGICA E O ACORDO ACIONISTA 

O Investimento enquadra-se numa parceria estratégica, nos termos da qual as Partes assumem 

obrigações recíprocas no âmbito de um Acordo Acionista a celebrar.  

As linhas gerais desse acordo são as seguintes: 

 

1. Composição do Conselho de Administração (“CA”) da SdC e das suas participadas 

A GSC tem o direito de indicar dois membros, em sete, para o CA da SdC, sendo um deles executivo, e 

um membro para o CA de cada sociedade participada pela SdC. 

 

2. Assembleia Geral e Fiscal único 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral é escolhido pelo Investidor, com o acordo da GSC, sendo 

uma personalidade independente e de prestígio. O Fiscal único será escolhido por acordo entre as 

Partes. 

 

3. Matérias reservadas ao nível da Assembleia Geral e do Conselho de Administração 

As deliberações que incidam sobre Matérias Reservadas carecem da concordância da GSC ou dos 

administradores por ela indicados, consoante sejam tomadas ao nível da Assembleia Geral, do Conselho 

de Administração ou da Comissão Executiva.  

São matérias reservadas ao nível do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva: 

(i) Decisões relativas à tomada de deliberações nas assembleias gerais das sociedades participadas 

no que concerne a alteração de estatutos, incluindo deslocação ou alteração de sede social, 

aumentos e redução de capital, fusões, cisões, dissolução, transformação, alterações de modelo de 

governação, aprovação de contas e deliberações sobre propostas de aplicação de resultados, e 

nomeação e destituição sem justa causa de membros dos órgãos sociais;  

(ii) Deslocação da sede efetiva da SdC; 

(iii) Projetos de fusão, cisão, transformação, dissolução e liquidação ao nível da SdC; 

(iv) Transações com partes relacionadas quando atinjam, isolada ou cumulativamente, um valor 

superior 10.000.000 Euros por ano; 
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(v) Aprovação do Regulamento do CA; 

(vi) Aprovação das propostas e políticas de aplicação de dividendos da SdC e das sociedades 

participadas; 

(vii) Propostas que impliquem uma modificação da política de distribuição de dividendos previstos 

no Acordo ou aprovada nos seus termos (quer relativamente à SdC, quer relativamente a qualquer 

das sociedades participadas da SdC). 

Está também previsto um procedimento especial para a alienação de participações sociais, participações 

em agrupamentos complementares de empresas, transmissão ou cessão temporária de 

estabelecimentos comerciais ou empresas, incluindo a alienação de participações por venda de ações ou 

quotas ou por via de aumento de capital subscrito por terceiros. Esse procedimento assenta na 

obrigação de a GSC ser previamente consultada quando exista a intenção de realizar uma alienação 

desta natureza, dispondo da faculdade de solicitar uma avaliação independente para aferir o valor do 

ativo a transacionar, podendo nesse caso a GSC vender potestativamente a sua participação na SdC ao 

Investidor até ao final do quarto ano de vigência do Acordo Parassocial (“Put Option Antecipada”) caso 

não concorde com os termos da transação e da avaliação resulte que o valor do ativo é superior a 15 

milhões de Euros e inferior ao valor do negócio. 

São, por seu turno, Matérias Reservadas ao nível da Assembleia Geral: 

(i) Projetos de fusão, cisão, transformação, ou propostas de dissolução da SdC; 

(ii) Destituição sem justa causa de membros dos órgãos sociais; 

(iii) Alteração dos estatutos, aumentos de capital, emissão de obrigações ou de outros valores 

mobiliários convertíveis em ações, aprovação de contas e propostas de aplicação de resultados, 

fusão, cisão, transformação, e outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada; 

(iv) Dissolução da SdC; 

(v) Abertura do capital da SdC ao público; 

(vi) Alteração do modelo de governação; 

(vii) A não distribuição aos acionistas de, pelo menos, 80% dos lucros de exercício que sejam 

legalmente distribuíveis; 

(viii) Limitação ou supressão do direito de preferência dos acionistas em aumentos de capital. 

 

4. Atividade em Angola 

Nos termos do Acordo Acionista a celebrar, a SdC terá de manter o controlo da “Sucursal em Angola da 

Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.” ou de outra sociedade que venha a ser constituída ou 

adquirida pela SdC para o exercício de atividade de construção e obras públicas em Angola. 
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Podem, todavia, ser feitas alienações de posições minoritárias a terceiros, desde que observado o 

mecanismo referido em V.3. supra para as alienações de ativos de valor superior a 15 milhões de Euros 

referido.  

 

5. Impasses e não cumprimento das regras respeitantes a alienações ou à manutenção do controlo da 

atividade em Angola 

Se, apesar da oposição da GSC, o Investidor persistir em que se delibere sobre matérias reservadas e tal 

não se afigurar possível em duas reuniões do órgão social em causa, por oposição da GSC, pode gerar-se 

uma situação de Impasse por notificação de uma das Partes à outra.  

Nesse caso, abre-se um procedimento de mediação pelo presidente da Mesa da AG, de forma a tentar 

lograr um acordo.  

Se a mediação não chegar a bom termo, a deliberação considera-se tomada. Nesse caso, a GSC, para 

proteger os seus interesses, pode exercer a Put Option Antecipada. 

A Put Option Antecipada é exercitável por um valor de 42 milhões de Euros. 

A mesma possibilidade de exercício da Put Option Antecipada pela GSC sucede se (i) o Conselho de 

Administração ou a Comissão Executiva não observarem o procedimento previsto para alienações de 

ativos de valor superior a 15 milhões de Euros referido supra (inclusive, para Angola), ou (ii) se os 

mesmos órgãos persistirem em realizar essas alienações com a oposição da GSC, no caso do preço 

previsto para a transação ser inferior ao valor resultante de avaliação a realizar e esse valor de avaliação 

for superior a 15 milhões de Euros, ou (iii) se a SdC perder o controlo da atividade em Angola. 

 

6. Política de dividendos 

Em matéria de política de dividendos, as Partes comprometem-se a maximizar o valor a distribuir, 

destinando sempre a esse efeito 80% dos resultados, desde que observados rácios mínimos de 

Autonomia Financeira (quociente entre o Capital Próprio e o Ativo Total Líquido) e de Liquidez Geral 

(quociente entre o Ativo Corrente e o Passivo Corrente).  

De modo a maximizar os fluxos financeiros para a GSC, o Investidor assegura, em 2014, um pagamento à 

GSC de 5 milhões de Euros no caso de não existirem dividendos distribuíveis na SdC relativos ao 

exercício económico de 2013 que permitam assegurar o recebimento pela GSC pelo menos desse 

montante.  

Havendo dividendos distribuíveis na SdC que permitam a realização de um pagamento à GSC, mas em 

valor inferior a 5 milhões de Euros, o Investidor assegura o pagamento à GSC, no mesmo prazo, da 

diferença entre o valor de 5 milhões de Euros e o valor dos dividendos efetivamente distribuídos à GSC. 

Essa quantia é devida a título de empréstimo e pode ser reembolsada, designadamente, por dedução ao 

preço de exercício dos mecanismos de liquidez previstos no Acordo Acionista, entrega de dinheiro ou 

entrega de ações da SDC detidas pela GSC. 
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No caso de não ser observada a política de distribuição de dividendos ou se, durante dois anos 

consecutivos, não houver dividendos distribuíveis à GSC, esta pode exercer a Put Option Antecipada por 

42 milhões de Euros.  

 

7. Sociedades Participadas 

Como princípio geral, as regras e os procedimentos atrás referidos serão aplicados em todas as 

Sociedades Participadas.  

A impossibilidade de distribuição de dividendos ao nível de uma das sociedades participadas não 

impede a distribuição ao nível das outras onde os requisitos legais e contratuais para o efeito se 

verifiquem. 

 

8. Alteração dos Estatutos 

Os Estatutos da SdC e sociedades suas participadas serão alterados de modo a contemplar, na medida 

do possível, os termos do Acordo Acionista.  

 

9. Marca 

O logotipo Soares da Costa será transferido para a SdC, devendo a GSC e as sociedades por esta detidas 

eliminar todas as referências à denominação Soares da Costa, respetivamente no prazo de 9 meses 

(denominação social) e 2 anos (outras referências) sobre a data de realização do Investimento. 

A GSC pode, sem restrições de geografia, usar a marca “SDC”, bem como solicitar o seu registo, 

abstendo-se a SdC da sua utilização. 

 

10. Mecanismos de estabilidade acionista e de preservação do Acordo Acionista 

As partes comprometem-se a atribuir direitos de preferência recíprocos na transmissão das ações. 

Como alternativa ao exercício do direito de preferência, a GSC pode exigir ao Investidor que faça um 

terceiro adquirir a sua participação, no caso de venda das ações por parte do Investidor (“Tag Along”). 

Do mesmo modo, o Investidor pode exigir que a GSC aliene as ações a um terceiro a quem projete 

vender a sua participação (“Drag Along”) pelo mais alto dos seguintes valores: (i) o preço por ação de 

venda da participação do Investidor ou (ii) o preço da Put Option ou da Put Option Antecipada, 

consoante o momento em que o Drag Along ocorrer, ou (iii) o valor de uma avaliação da participação da 

GSC à data da efetivação da alienação. 

A transmissão de ações da SdC a terceiros fica condicionada à prévia adesão escrita, e sem reservas, 

pelo adquirente, ao Acordo Acionista que vier a ser celebrado entre as Partes. 
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11. Vigência do Acordo Acionista e os mecanismos de liquidez da participação acionista detida pela 

GSC 

O Acordo Acionista tem uma vigência de 6 anos. 

A partir do 5º ano de vigência do Acordo, a GSC pode exercer o direito potestativo de venda da sua 

participação ao Investidor (“Put Option”), pelo preço de 38,5 milhões de Euros, sem prejuízo da Put 

Option Antecipada. 

Este direito tem como contrapartida um direito de o Investidor adquirir potestativamente a participação 

da GSC (“Call Option”), a partir da mesma data, pelo preço de 38,5 Milhões de Euros.  

O Acordo Acionista pode cessar parcialmente caso a participação da GSC desça abaixo de 25%. Nesse 

caso, desde que a participação da GSC se mantenha acima dos 10%, ficam preservadas as regras  

relativas a dividendos, controlo da atividade em Angola, estabilidade acionista e direito de preferência, 

mecanismos de liquidez, incumprimento, Put Option Antecipada e resolução de conflitos. 

Caso a participação da GSC desça, todavia, abaixo dos 10%, cabe-lhe optar entre a continuidade do 

Acordo Acionista, limitado aos mecanismos de liquidez, estabilidade acionista e resolução de conflitos, 

ou pelo exercício da Put Option antecipada. 

 

VI. NÃO-CONCORRÊNCIA  

A GSC obriga-se a não exercer a atividade de construção nas geografias atualmente exploradas quer 

pela SdC, quer pelas empresas abrangidas pelo perímetro do Investimento, enquanto mantiver a sua 

participação na SdC e por um prazo de 2 anos sobre a realização do Investimento. 

Por seu turno, o Investidor obriga-se a não exercer por outra entidade que não a SDC ou sociedades por 

esta direta ou indiretamente participadas a atividade de construção civil e obras públicas em Angola, 

enquanto a GSC mantiver uma participação de pelo menos 25% na SDC. 

 

VII.  A RESPONSABILIDADE DA GSC  

O Investidor teve acesso a um amplo acervo informativo sobre o perímetro do Investimento, através da 

realização de uma due diligence. Todavia, como é normal nos acordos de subscrição, está prevista a 

possibilidade de a GSC ser responsabilizada por contingências e por desconformidades relativas às 

declarações e garantias prestadas, embora em montante máximo limitado e com determinadas 

exclusões. 

Dependendo do ano de exercício, uma parte dos montantes a pagar no âmbito da Put Option e da Call 

Option, bem como da Put Option Antecipada, podem ficar depositados em conta Escrow para caucionar 

valores que possam ser devidos pela GSC em resultado de danos reclamados pelo Investidor, sendo 

sucessivamente libertados os valores em excesso em função do decurso do tempo e do montante 

máximo da responsabilidade contratualmente atribuível à GSC.  
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VIII.  PROPOSTA 

Considerando o que vai exposto, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que seja 

deliberado, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 373.º do Código das Sociedades Comerciais, 

aceitar ou rejeitar o Investimento e a Parceria Estratégica, cuja concretização efetiva depende da 

negociação, celebração e execução dos instrumentos jurídicos que se venham a revelar necessários e 

adequados para o efeito e da verificação das condições precedentes a constar desses instrumentos.  
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ANEXO I 

NOTA DESCRITIVA DA ATIVIDADE DO INVESTIDOR 2 

 

António Mosquito, empresário angolano, com experiência de mais de 20 anos em diversos setores 

dinamizadores da economia, nomeadamente o setor automóvel e exploração petrolífera e mineira. 

Fundador e presidente do Grupo António Mosquito, que engloba diversas empresas da economia 

angolana, como a Mbakassy Veículos (representante das marcas Audi e Volkswagen), a Falcon Oil 

(detentora de participações em blocos de exploração petrolífera) e a CCL – Construção Civil, com 

empreendimentos imobiliários em Angola. Criou recentemente um fundo de capital de risco, a AMCP 

(António Mosquito Capital Partners) e detém participações em diversas instituições financeiras como o 

Banco Caixa Geral Totta de Angola, Banco Comercial Angolano, Banco Sol, Banco Keve e o Banco 

Comercial do Huambo. 

 

                                                           
2
  Esta nota descritiva foi elaborada pelo Investidor a solicitação da GSC, como vista à sua utilização exclusiva 

como anexo a esta proposta. 


