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COMUNICADO 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, o 

Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“Sociedade”) informa que a 

Assembleia Geral, em reunião que decorreu no dia de hoje, 2 de Outubro de 2014, tomou as 

seguintes deliberações: 

1. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 1 da ordem de trabalhos, no sentido da ratificação da cooptação do Senhor Dr. 

Fernando Manuel Santos Gomes deliberada pelo Conselho de Administração da Sociedade 

em virtude da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Angelino Cândido de Sousa Ferreira.  

A proposta obteve 0 votos contra e 0 abstenções, tendo, por isso, sido aprovada por 

unanimidade. 

2. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 2 da ordem do dia, referente à ratificação da designação pelo Conselho de 

Administração do Senhor Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado, inscrito na OROC com o n.º 775, 

para, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 28.º e 29.º do Código das 

Sociedades Comerciais (CSC), elaborar relatório de verificação do valor das acções 

representativas do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão de 

Empreendimentos Imobiliários, S.A., objecto da aquisição pela Sociedade prevista no ponto 

seguinte. 

A proposta obteve 0 votos contra e 0 abstenções, tendo, por isso, sido aprovada por 

unanimidade, não tendo o accionista Futebol Clube do Porto votado neste ponto da ordem 

de trabalhos. 
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3. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 3 da ordem do dia, relativa à aquisição, pela Sociedade ao Futebol Clube do Porto, 

de acções representativas de até 50% do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e 

Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A.. 

A proposta obteve 0 votos contra e 0 abstenções, tendo, por isso, sido aprovada por 

unanimidade, não tendo o accionista Futebol Clube do Porto votado neste ponto da ordem 

de trabalhos. 

4. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 4 da ordem do dia, referente a um aumento do capital social no montante de Euros 

37.500.000, a realizar por entradas em dinheiro através de subscrição particular pelo Futebol 

Clube do Porto de 7.500.000 acções preferenciais sem voto, escriturais e nominativas, a 

emitir pela Sociedade nos termos do artigo 8.º, n.º 4 dos seus estatutos, com a consequente 

alteração do artigo 5.º dos estatutos. 

A proposta obteve 100 votos contra, 0 abstenções e 11.042.036 votos a favor, tendo por isso 

ter sido aprovada. 

5. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 5 da ordem do dia, para que, nos termos do artigo 460.º, n.º 3 do CSC, seja 

suprimido o direito de preferência dos accionistas com respeito ao aumento de capital social 

da Sociedade mediante a emissão de acções preferenciais sem voto a que se refere o ponto 

anterior. 

A proposta obteve 100 votos contra, 0 abstenções e 11.042.036 votos a favor, tendo por isso 

ter sido aprovada. 
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6. Aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, ao abrigo 

do ponto 6 da ordem do dia, referente à alteração dos estatutos da Sociedade no sentido da 

adopção de uma percentagem máxima de direitos de voto a exercer por cada accionista caso 

as acções preferenciais sem voto venham a adquirir esse direito no futuro. 

A proposta obteve 0 votos contra, 100 abstenções e 11.042.036 votos a favor, tendo por isso 

ter sido aprovada. 

 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

Porto, 2 de Outubro de 2014 

 


