
 

 
 

 

NEXPART - SGPS, S.A. 
Sede na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 132, Lisboa 

Capital Social integralmente subscrito e realizado no valor de € 50.000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 10.903 

Pessoa Colectiva n.º 505253003 
 

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE UMA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE 
ATÉ 10.000.000 DE 

NOVAS ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS DA 
NEXPART SGPS, S.A. 

 
Nos termos do disposto no artigo 123º do Código dos Valores Mobiliários, a NEXPART - SGPS, S.A. 
vem tornar público que, em execução da deliberação da Assembleia Geral de 2 de Janeiro de 2004, a 
Sociedade irá proceder ao aumento do seu capital social dos actuais 50.000 Euros para 10.050.000 
Euros, por novas entradas em dinheiro, mediante a emissão de até 10.000.000 de novas acções 
ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada, a serem objecto de 
subscrição reservada aos Colaboradores do Grupo SLN, nos termos e condições constantes do 
presente anúncio de lançamento e dos demais documentos da Oferta. 
 
1. Identificação e Sede Social da Emitente 

A Emitente é a Nexpart - SGPS, S.A., sociedade comercial do tipo sociedade anónima, com 
sede na Av. António Augusto de Aguiar, n.º 132, em Lisboa, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 10.903, pessoa colectiva n.º 505253003, com o capital 
social integralmente subscrito e realizado de 50.000 Euros. 

 
2. Características e Quantidade dos Valores Mobiliários objecto da Oferta 

O presente aumento de capital social da Nexpart - SGPS, S.A., de 50.000 Euros para 
10.050.000 Euros, é efectuado através de Oferta Pública de Subscrição de até 10.000.000 de 
novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada, 
reservadas à subscrição pelos Colaboradores do Grupo SLN. 
 

3. Destinatários da Oferta 
São destinatários da oferta os Colaboradores do Grupo SLN, ou seja, os colaboradores da 
SLN – Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A., e das sociedades, com sede em Portugal, 
participadas, directa ou indirectamente, em 10% ou mais pela SLN – Sociedade Lusa de 
Negócios, SGPS, S.A.*, que no terceiro dia anterior à data de início do período de subscrição, 
reúnam as seguintes condições: (i) sejam parte em contrato de trabalho, com ou sem termo, de 
administração, de prestação de serviço ou análogo; e (ii) não tenham emitido ou recebido 
comunicação destinada a por termo ao vínculo contratual, salvo nos casos em que tal 
comunicação vise a passagem à situação de reforma. 
 
As novas acções resultantes do presente aumento de capital social serão iguais às demais 
acções existentes. 
 
No que respeita ao dividendo, as novas acções, a partir da data da respectiva emissão, 
conferirão o mesmo direito ao dividendo que vier a ser atribuído às acções existentes antes do 
aumento de capital. 

 
* vide item “Definições” constante do Prospecto relativo à presente Oferta Pública de Subscrição 



 

 
4. Tipo de Oferta 

A subscrição é efectuada de forma directa, compreendendo a Oferta Pública de Subscrição a 
emissão de até 10.000.000 de novas acções reservadas à subscrição pelos Colaboradores do 
Grupo SLN. 

 
5. Preço e Montante Global da Oferta, Natureza e Condições de Pagamento 

Conforme anteriormente referido, o presente aumento de capital, no montante global de até 
10.000.000 Euros, concretiza-se através da emissão de até 10.000.000 de novas acções, com o 
valor nominal de 1 Euro cada. 
 
O preço unitário de subscrição é de 1,80 Euros, ou seja, as acções serão subscritas com um 
ágio de 80 cêntimos. 
 
O preço de subscrição das acções será integralmente pago em numerário e no termo do 
período de subscrição. 
 

6. Direitos de Preferência 
O aumento de capital da Nexpart, SGPS, S.A., é realizado com supressão do direito de 
preferência da actual accionista única. 

 
7. Períodos e Locais de Subscrição 

O período de subscrição decorrerá entre as 8.30 horas do dia 9 de Fevereiro de 2004 e as 
15.00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2004. As ordens de subscrição poderão ser 
apresentadas em qualquer instituição financeira devidamente habilitada para as receber, 
nomeadamente nas agências do BPN – Banco Português de Negócios, S.A.. 
 
As ordens de subscrição transmitidas durante o prazo da Oferta poderão ser revogadas, 
através de comunicação ao intermediário financeiro que as recebeu, até 5 (cinco) dias antes do 
termo do prazo da Oferta, ou seja, são irrevogáveis a partir do dia 16 de Fevereiro inclusive. 

 
8. Critério de Rateio 

Caso sejam recebidas ordens de subscrição para um número de Acções que exceda a 
quantidade de Acções objecto da Oferta, proceder-se-á a rateio na proporção do número de 
Acções cuja subscrição seja pretendida pelos Colaboradores, com arredondamento por 
defeito. 

 
9. Admissão à Negociação 

Não será solicitada admissão das acções resultantes da presente emissão à cotação ou 
negociação em mercado regulamentado. 

 
10. Organização e Liderança 

A presente emissão foi organizada e é assistida pelo Banco Efisa, S.A., com sede na Av. 
António Augusto de Aguiar, n.º 132, em Lisboa, pessoa colectiva número 502 085 592, 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 1123 e com o 
capital social de 18.250.000 Euros.  
 
A Oferta será colocada pelo BPN – Banco Português de Negócios, S.A., com sede na Avenida 
de França, 680/694, no Porto, pessoa colectiva n.º 503 159 093, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o n.º 50575, com o capital social de € 230.000.000, o qual 
se compromete a envidar os melhores esforços no sentido da colocação da emissão. A Oferta 
não será objecto de garantia de colocação. 
 



 

Caso a subscrição fique incompleta, a Oferta ficará reduzida às acções efectivamente 
subscritas nos termos previstos no artigo 457.º do Código das Sociedades Comerciais e do 
artigo 161.º do Código de Valores Mobiliários. 

 
11. Contratos de Fomento 

Não foi celebrado qualquer contrato de fomento. 
 
12. Locais da Publicação e Distribuição do Prospecto 

O Prospecto relativo à presente Oferta Pública de Subscrição encontra-se à disposição dos 
interessados, para consulta, nos seguintes locais: 
• Sede da Emitente: Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 132, em Lisboa 
• Sede do Banco Efisa, S.A.: Av. António Augusto de Aguiar, n.º 132, 4º andar, em Lisboa 
• Sede do BPN –Banco Português de Negócios, S.A.: Avenida de França, n.º 680/694, no 

Porto 
• Agências do BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 

 
Adicionalmente, o Prospecto encontra-se, também, disponível no sítio da CMVM na Internet 
em www.cmvm.pt. 

 
13. Efeitos do Registo 

A presente Oferta Pública de Subscrição foi objecto de registo prévio na Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 9052. 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 118º do Código dos Valores Mobiliários, a concessão do registo 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários baseia-se em critérios de legalidade, não 
envolvendo qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e 
financeira da Emitente, à viabilidade desta e à qualidade dos valores mobiliários. 

 
14. Entidade responsável pelo Apuramento e pela Divulgação do Resultado da Oferta 

Os resultados da Oferta, no que diz respeito ao exercício de direitos bem como ao rateio, 
serão apurados pelo Banco Efisa, S.A., e publicados num jornal de grande circulação. 

 
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2004 
 
 

A Emitente 
 

Nexpart – SGPS, S.A. 
 

NEXPART 

Os Intermediá
 

          Banco Efisa, S.A. 
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BPN - Banco Português de Negócios, S.A. 
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