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Grupo Soares da Costa informa sobre a assinatura de acordo de 

subscrição e de acordo acionista relativos à Soares da Costa - 
Construção, SGPS, SA 
A Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A., Sociedade Aberta, informa que, na sequência da aprovação, pela 

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, do passado dia 23 de setembro, da proposta relativa ao 

modelo e estrutura da operação de capitalização da área de negócio da construção (“Operação”), foi 

nesta data celebrado com a sociedade GAM Holdings, sociedade de direito luxemburguês, totalmente 

detida pelo Senhor António Mosquito (“Investidor”), e por ele designada para o efeito: 

(i) Um acordo de subscrição de um aumento de capital de 70 milhões de Euros, da Soares da 

Costa Construção, SGPS, SA, com supressão do direito de preferência, a subscrever 

integralmente em dinheiro pelo Investidor; 

(ii) Um acordo acionista entre a Grupo Soares da Costa e o Investidor relativo à Soares da Costa - 

Construção, SGPS, SA e que define os termos da parceria estratégica entre os signatários. 

O conteúdo destes instrumentos jurídicos está em conformidade com os termos da proposta 

apresentada pelo Conselho de Administração da Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A., à referida 

Assembleia Geral Extraordinária, proposta essa divulgada ao mercado no passado dia 13 de agosto. 

A realização do aumento de capital e a entrada em vigor do acordo dar-se-ão após a ocorrência das 

condições precedentes usuais neste tipo de operações, a que alude o referido comunicado do passado 

dia 13 de agosto, sendo que a data limite para a sua verificação será o dia 31 de dezembro de 2013. 

Reitera-se que o Conselho de Administração mantem um forte empenho na restruturação financeira da 

Grupo Soares da Costa, assumindo a Operação especial importância nesse contexto. 

Grupo Soares da Costa, S.G.P.S., S.A. 

 

 

 


