
 

FUTEBOL CLUBE DO PORTO - Futebol, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital  Social: 75.000.000 Euro 
Sede: Estádio do Dragão – Via F.C.Porto, entrada poente piso 3, 4350-451 Porto 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto, nº 5745 
Pessoa Colectiva Nº 504 076 574 

 

EXERCÍCIO DE WARRANTS AUTÓNOMOS  
 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 7.º do 
Regulamento da CMVM n.º 04/2004, informam-se os senhores titulares de warrants autónomos emitidos 
pela Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e que têm por activo subjacente acções representativas do 
capital desta sociedade que, durante o período compreendido entre os próximos dias 5 e 24 de Julho de 
2006, poderão exercer os seus direitos de subscrição nos seguintes termos:  
 

- Cada warrant confere ao respectivo titular o direito de subscrever uma acção ordinária com o 
valor nominal de 5 euros representativa do capital social da Futebol Clube do Porto – Futebol, 
SAD, ao preço de exercício de 5 euros por acção, a realizar na integra em numerário no momento 
do exercício;  

 
- A mencionada subscrição de acções poderá ser efectuada, durante o período indicado, através 
do intermediário financeiro autorizado a prestar o serviço de registo de valores escriturais e junto 
do qual estejam registados os mencionados warrants autónomos, o qual por sua vez deverá 
registar o pedido de subscrição no sistema da Central de Valores Mobiliários;  

 
Em resultado do exercício do direito de subscrever acções representativas do capital social da Futebol 
Clube do Porto – Futebol, SAD nos termos referidos, e na medida necessária à satisfação desses pedidos 
de subscrição, será efectuado um aumento do capital social da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 
através da emissão de novas acções ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada ou, em alternativa, 
esta sociedade entregará aos titulares do indicado direito, acções representativas do respectivo capital 
social de que seja titular.  
 
Mais se informa, que nos termos previstos nas condições da emissão dos warrants autónomos emitidos 
pela Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, este será o último período de exercício dos direitos de 
subscrição.  
 
O Conselho de Administração  
 
Porto, 22 de Junho de 2006 

 


