
 

 

TORRALTA - CLUB INTERNACIONAL DE FÉRIAS, S.A. 

Sociedade Aberta 
Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola 
Pessoa Colectiva n.º 500 286 159 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Grândola sob o n.º 82 
Capital social: 20.600.000 euros 

Capital próprio (segundo o último balanço aprovado): -103.480.068 euros 
 

 
ANÚNCIO 

 
 

REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE 75.000.000 EUROS PARA 50.000 EUROS  

E 

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE 50.000 EUROS PARA 20.600.000 EUROS 

 (REAGRUPAMENTO E EMISSÃO DE ACÇÕES) 
 

A. Por escritura pública lavrada em 15 de Julho de 2005 no Cartório Notarial do Notário Carlos Manuel da 
Silva Almeida, na Avenida Defensores de Chaves, 51 – B, em Lisboa e em execução da deliberação da 
Assembleia Geral de Accionistas da TORRALTA - CLUB INTERNACIONAL DE FÉRIAS, S.A. 
(TORRALTA), foram formalizados os seguintes actos: 

 
1. Redução do capital social da TORRALTA de 75.000.000 euros para 50.000 euros, para 

cobertura de prejuízos e mediante o reagrupamento de participações. 
 
2. Aumento do capital social da TORRALTA de 50.000 euros para 20.600.000 euros, isto é, no 

montante global de 20.550.000 euros, por novas entradas em numerário, reservado aos 
accionistas da TORRALTA que exerceram os respectivos direitos de preferência e mediante a 
emissão de 4.110.000 novas acções, escriturais, ao portador, com o valor nominal de 5 euros 
cada uma. 

 
3. Em consequência, foi alterada a redacção do Artigo Quinto do pacto social da TORRALTA, a 

qual passou a ser a seguinte:  
“Um - O capital social é de vinte milhões e seiscentos mil euros, está integralmente subscrito e 
realizado, e é dividido em quatro milhões cento e vinte mil acções ordinárias, cada uma com o 
valor nominal de cinco euros. 
Dois – As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente convertíveis. 
Três – No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão existir títulos de uma, 
cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta, cem, quinhentas, mil, dez mil, vinte mil, cem mil e 
quinhentas mil acções. 
Quatro – Os títulos são assinados por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser 
de chancela, por eles autorizada, ou por igual número de mandatários da sociedade para o 
efeito designados. 
Cinco – Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto, que poderão ser 
remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, se a Assembleia Geral assim 
o deliberar, devendo, sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de 
remição. 
Seis – No caso de incumprimento da obrigação de remição, a sociedade fica constituída na 
obrigação de indemnizar o titular, em montante a determinar na deliberação de remição. 
Sete – Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a conversão de acções 
tituladas em escriturais, nos termos da legislação aplicável.” 



 
B. Por efeito da referida redução do capital social, cada conjunto de 1.500 acções representativas do 

anterior capital social da TORRALTA foi reagrupado numa acção daquela Sociedade, com o valor 
nominal de 5 euros cada uma, o que corresponde à aplicação de um factor de redução de 
0,00066666666667 às 15.000.000 de acções representativas do anterior capital social da TORRALTA. 
 
Deste modo, as acções representativas do anterior capital social da TORRALTA passaram, por 
aplicação daquele factor de redução, a incorporar o direito de receber as acções resultantes do 
reagrupamento, representativas, no seu conjunto, dos 50.000 euros a que ficou reduzido o capital social 
da TORRALTA. 
 

C. No âmbito do referido aumento do capital social da TORRALTA e tendo por referência as 15.000.000 
de acções representativas do anterior capital social da Sociedade, e portanto antes da referida redução 
de capital, cada Accionista pôde subscrever novas acções mediante a aplicação do factor 
0,2741109601167 à quantidade de direitos detidos, com arredondamento por defeito, tendo sido 
emitidas 4.110.000 acções ordinárias, ao portador, escriturais e com o valor nominal unitário de 5 
euros.  

 
D. Estando efectuado o registo comercial da redução e do aumento do capital social da TORRALTA, e 

atendendo a que as acções representativas do capital social da TORRALTA revestem a forma 
escritural, a Interbolsa procederá, nos termos do disposto na sua Regulamentação, no dia 24 de 
Novembro de 2005, à inscrição das acções resultantes das referidas operações. 

 
E. Os titulares de acções representativas do capital social da TORRALTA relativamente às quais, em 

resultado da aplicação do factor de redução, não seja permitido o seu reagrupamento em novas acções, 
poderão transaccionar estas partes alíquotas, fora de mercado regulamentado, ou agrupar-se de forma a 
constituir unidades individuais que dêem direito a receber uma nova acção. 

 
F. Os Accionistas que no âmbito do processo de conversão da forma de representação das acções 

representativas do capital social da TORRALTA, nos termos do qual as referidas acções passaram a 
assumir a forma escritural, não tenham procedido à entrega dos títulos representativos das respectivas 
acções, poderão, conforme previsto no número 3 do Artigo 50º do Código dos Valores Mobiliários, 
entregá-los à TORRALTA para que esta possa proceder à inscrição dos mesmos, devidamente 
regularizados de acordo com as alterações entretanto verificadas no capital social da Sociedade, em 
conta aberta junto do intermediário financeiro que para o efeito lhe seja comunicada pelo titular de tais 
acções.  

 
 
 
Grândola, 4 de Novembro de 2005 

 
 

O Emitente     O Intermediário Financeiro 

TORRALTA – Club Internacional de Férias, S.A.  Banco Português de Investimento, S.A. 

 

 
 


