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Sociedade Aberta 
 
 
 
 

ANÚNCIO 
 

 

EXERCÍCIO DE DIREITOS DE INCORPORAÇÂO E DE “ SUBSCRIÇÂO “ 

 
 

Em cumprimento do disposto no artigo 459º do còdigo das Sociedades Comerciais (CSC) e da 
alínea a) e alinea g) do nº 1 do artigo 2º do Regulamento da CMVM 4/2004, informam-se os 
Senhores Accionistas da POLIMAIA – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS, S.A., das condições de exercício dos direitos de preferência, relativos às 313.200 
novas acções ordinárias, ao portador, no valor nominal de € 4,99, representativas do aumento 
do capital social de 3.427.132,00 Euros para 4.990.000,00 Euros, nas modalidades e 
condições seguintes (conforme deliberação da Assembleia Geral de 04/11/2005): 
 

• Aumento do capital social, por incorporação de reservas livres, através da emissão de 
114.466 novas acções ordinárias, ao portador, no valor nominal de € 4,99 cada uma, a 
distribuir gratuitamente pelos actuais accionistas, na proporção de 1(uma) acção por 
cada 6 (seis) acções que cada um detenha, sendo o arredondamento por defeito: 

• Aumento do capital social, através da emissão de 198.734 novas acções preferênciais 
sem voto no valor nominal de € 4,99 cada uma, emitidas ao preço de € 8,25, cada, 
ascendendo o ágio a € 3,26 por cada acção, já subscritas pelos seguintes accionistas: 

 
- 99.367 acções, por FIQ EFISA (Fundo de Capital de Risco para Investidores 

Qualificados Banco Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial; 
- 60.600 acções, por CASIAT – Sociedade de Administração de Bens, S.A; 
- 25.000 acções, por Américo José Nogueira da Silva; 
- 12.000 acções, por António Teixeira Martins. 
- 1.767 acções, por Augusto José Moura da Silva Maia. 

 
 
Período e local de exercício dos “direitos de incorporação” 
O período para o exercicio dos direitos de incorporação, inicia-se em 20 de Fevereiro de 2006, 
e terá a duração de 15 dias. 
 
Os accionistas que não tenham as suas acções depositadas numa instituição financeira 
devem-se dirigir  à sede da Empresa, sita na Rua da Fábrica, nº 222 – Vila Nova da Telha, 
4470 Maia, para aí subscrever o aumento por Incorporação de Reservas no mesmo período 
em que decorre o exercício dos direitos de incorporação.  
 
Entrega das acções 
A entrega aos accionistas das acções emitidas no âmbito do aumento do capital social por 
incorporação de reservas, efectuar-se-à por crédito das contas que os Intermediários 
Financeiros, através dos quais tenham sido exercidos os direitos de preferência, mantêm junto 
da Central de Valores Mobiliários. 
 



 
 
 
Dividendos e outras remunerações 
As acções emitidas no âmbito do aumento do capital social por incorporação de reservas e por 
subscrição de acções preferênciais sem voto confere aos respectivos titulares o direito a 
dividendos e outras distribuições que venham a ser declaradas, pagas ou realizadas no 
exercício de 2005, e nos exercícios subsequentes.  
 
Nos termos do nº 2 do artigo 294 do Código das Sociedades Comerciais e, salvo as excepções 
aí previstas, o crédito do accionista à sua parte nos dividendos vence-se decorridos 30 dias 
sobre a deliberação de atribuição de lucros. 
 
Os dividendos não reclamados no prazo de cinco anos consideram-se abandonados a favor do 
Estado, quando os respectivos titulares ou possuidores das respectivas acções não hajam 
cobrado ou tentado cobrar aqueles rendimentos, ou não tenham manifestado por outro modo 
legítimo e inequívoco o seu direito sobre os mesmos. 
  
Admissão à Negociação 
Será solicitada a admissão à negociação no Mercado Sem Cotações das 114.466 novas 
acções ordinárias representativas no aumento de capital por Incorporação de Reservas. 
 
Outras Informações  
Em consequência da deliberação da Assembleia Geral de 04/11/2005, foi alterado o capital 
social, conforme escritura realizada no Cartório Notarial de Maria Angelina Barbosa Leão, em  
25/11/2005, ficando o capital social em € 4.990.000,00 (quatro milhões novecentos e noventa 
mil euros) integralmente subscrito e realizado, dividido em 1.000.000 (um milhão) de acções, 
com o valor nominal de € 4,99 (quatro euros e noventa  nove cêntimos), cada, sendo 801.266 
acções ordinárias e 198.734 acções preferênciais sem voto. 
 
 

Maia, 6 de Fevereiro de 2006 
 
 

O Conselho de Administração 
 
 
 
 


