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Comunicado 

 

Lisboa, 06 de dezembro de 2019  O Conselho de Administração da NOS aprovou a Aquisição de 

Ações Próprias, no âmbito do Plano de Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo da NOS, 

de acordo com os termos e condições aprovados em Assembleia Geral sobre a aquisição e 

alienação de ações próprias, em cumprimento do Regulamento (CE) 2016/1052 da Comissão, de 

8 de março de 2016 e no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de abril, e em cumprimento do disposto nos Artigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades 

Comerciais e no Artigo 8.º dos Estatutos da Sociedade. 

 

A NOS poderá adquirir até um máximo de 650.000 ações (0,1% de participação no Capital Social), 

destinadas a cobrir as obrigações da sociedade no âmbito dos planos de atribuição de ações aos 

trabalhadores, concedidos ao abrigo do Plano de Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo 

da NOS, aprovado em Assembleia Geral de 23 de abril de 2014. 

 

A Aquisição de Ações Próprias terá início em 09 de dezembro de 2019 e decorrerá, no máximo, 

até 31 de dezembro de 2019. A NOS irá adquirir e deter ações limitadas a um máximo de 25% do 

volume diário médio de negociação na Euronext Lisbon e até um diferencial de preço máximo de 

mais ou menos 15% do preço mais baixo registado nas 3 sessões de mercado regulamentado 

imediatamente anteriores. O calendário e ritmo da Aquisição de Ações Próprias estará 

dependente de fatores de mercado e evitará perturbar o regular funcionamento do mesmo. As 

ações não serão adquiridas em períodos considerados sensíveis por natureza, em especial em 

momentos próximos à divulgação de informação privilegiada e resultados trimestrais ou 

atualizações do negócio. 

 

A NOS irá prestar atualizações regulares ao mercado sobre ações adquiridas ao abrigo desta 

Aquisição e, de acordo com as disposições legalmente aplicáveis, até um máximo de sete 

sessões após as negociações serem finalizadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esta informação está também disponível no site de Apoio ao Investidor da NOS em 

www.nos.pt/ir. 

 

 

Lisboa, 06 de dezembro de 2019 
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