
 

 

FLEXDEAL, SIMFE, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede Social: Rua Doutor Francisco Torres, n.º 78, 4750-160 Barcelos 
Capital Social: EUR 16.103.580,00 

Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e 
identificação de pessoa coletiva 513167447 

 

 

 

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE 
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO REGULAMENTADO  

EURONEXT LISBON 
de até 2.000.000 ações ordinárias escriturais e nominativas, 

com o valor nominal de EUR 5,00, 
representativas de 38,31% do capital social da Flexdeal, SIMFE, S.A. 

após realização do aumento 
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Nos termos e para os efeitos do disposto na regulamentação aplicável, no artigo 127.º, n.º 1, 
alínea a) do Código dos Valores Mobiliários, no artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2006 
e nos artigos 1.º, alínea e) e 5.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, na sua redação atual, a 
Flexdeal, SIMFE, S.A. (“Flexdeal” ou “Emitente”) torna público que foi parcialmente subscrito o 
aumento de capital social da Flexdeal, no âmbito de uma oferta pública de subscrição de um 
máximo de 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais, com o valor 
nominal de EUR 5,00 (cinco euros), pelo preço de subscrição unitário de EUR 5,00 (cinco euros) 
(“Novas Ações”), representativas, após conclusão da operação de aumento de capital, de 
38,31% (trinta e oito vírgula trinta e um por cento) do capital social da Flexdeal, destinada aos 
acionistas da Flexdeal no exercício dos respetivos direitos legais de preferência, aos demais 
investidores que adquiram direitos de subscrição e aos investidores em geral (“Oferta”). A cada 
ação foi atribuído um direito de subscrição e cada direito de subscrição deu direito à subscrição 
de 0,6238846113 Novas Ações. 

Terminado o Período da Oferta (que decorreu entre 31 de agosto de 2020 às 8h30 e 25 de 
setembro de 2020 às 15h00), foram apurados pelo Banco L. J. Carregosa, S.A. os seguintes 
resultados: 

Novas Ações subscritas no 
exercício de direitos de 

subscrição 

Novas Ações subscritas 
através de pedidos de 
subscrição adicional 

Novas Ações subscritas fora 
do exercício de direitos de 

subscrição, por investidores 
em geral 

Total de Novas 
Ações 

subscritas 

446.976 3.762 45.600 496.338 

 

Tendo ficado por subscrever 1.503.662 Novas Ações, não foi necessário proceder ao rateio das 
Novas Ações, tendo sido integralmente satisfeitas as ordens de subscrição recebidas e 
devidamente validadas durante o Período da Oferta.  

Uma vez que a Oferta não se encontrava sujeita a qualquer condição, designadamente à 
subscrição integral do aumento de capital, e por se verificar que, no final do Período de Oferta, 
não foi atingido o máximo de 2.000.000 (dois milhões) de Novas Ações subscritas, o aumento 
de capital é automaticamente reduzido ao número de Novas Ações visadas pelas ordens de 
subscrição recebidas e devidamente validadas. Considerando o acima exposto, o capital social 
da Emitente é aumentado de EUR 16.103.580,00 para EUR 18.585.270,00, correspondendo a 
um encaixe financeiro de EUR 2.481.690,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil 
seiscentos e noventa euros). 

A liquidação física e financeira das Novas Ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição 
ocorrerá no dia 28 de setembro de 2020 e a liquidação financeira das Novas Ações atribuídas 
para satisfação dos pedidos de subscrição adicional e das Novas Ações subscritas pelos 
investidores em geral fora do exercício de direitos ocorrerá a 29 de setembro de 2020.  
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Mais se informa que a Flexdeal requereu à Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. a admissão da totalidade das Novas Ações à negociação no Mercado 
Regulamentado Euronext Lisbon, prevendo-se que a mesma ocorra no dia 30 de setembro de 
2020 ou em data aproximada, após o registo comercial do aumento de capital junto da 
Conservatória do Registo Comercial.  
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O Emitente 
Flexdeal, SIMFE, S.A. 

 

O Intermediário Financeiro 
Banco L. J. Carregosa, S.A. 


