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PHAROL informa sobre deliberação do Conselho de 

Administração relativa a aumento do capital 

Como é do conhecimento dos senhores acionistas, na assembleia geral de 23 de 

novembro de 2018, foi deliberado autorizar o Conselho de Administração da PHAROL 

a “aumentar o montante nominal do capital social da Sociedade (…) para um máximo 

de até €55.482.427,11 (cinquenta e cinco milhões quatrocentos e oitenta e dois mil 

e quatrocentos e vinte e sete euros e onze cêntimos de euro), na modalidade de 

novas entradas em dinheiro, com ou sem ágio, sendo o montante global máximo do 

encaixe autorizado de €70.038.277,67 (setenta milhões, trinta e oito mil, duzentos 

e setenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos) (…)” tendo o montante concreto 

do aumento ficado pendente de definição por parte do Conselho de Administração, 

em função das condições de mercado existentes e consoante se revelasse necessário 

para permitir a participação da PHAROL no aumento do capital social da Oi, SA – Em 

recuperação Judicial (“Oi”). 

Neste momento, encontra se em curso o procedimento tendente ao aumento do 

capital social da Oi, o qual decorrerá até 31 de dezembro de 2018. 

Porém, atualmente, as condições de mercado não se apresentam propícias à 

realização, pela PHAROL, de um aumento do seu capital social. Adicionalmente, a 

SOCIEDADE dispõe de outros instrumentos para acautelar os seus interesses ao nível 

da Oi, podendo a participação da PHAROL no aumento do capital social da Oi ser 

prosseguida com uma gestão combinada das disponibilidades de caixa, dos direitos 

de subscrição preferencial e das ações Oi. 

Neste enquadramento, em 7 de Dezembro de 2018, o Conselho de Administração 

deliberou não fazer uso da autorização, conferida pela assembleia geral de 23 de 

novembro de 2018, para aumentar o capital social da PHAROL, com aquela finalidade. 


