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Aviso para exercício de direitos de subscrição 
 
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459º do Código das Sociedades Comerciais e no 

artigo 2º, número 1, alínea a), do Regulamento da CMVM n.º 4/2004, informam-se os senhores 
accionistas da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (“Inapa” ou “Emitente”) que, por 
deliberação tomada em Assembleia Geral de Accionistas desta sociedade realizada no passado dia 31 
de Maio de 2007, foi aprovada no âmbito de uma operação de reestruturação dos seus capitais 
próprios a realização de um aumento do capital social de 27.237.013 Euros para até 150.000.000 
Euros, através da emissão de até 122.762.987 acções ordinárias, tituladas e ao portador, com o valor 
nominal de 1 Euro cada, com reserva de preferência dos accionistas, no exercício dos respectivos 
direitos de preferência, ao preço de subscrição de 1 Euro por acção. 

O número de novas acções a subscrever resulta da aplicação do factor 4,50721183 ao número de 
direitos de subscrição detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito. 

As acções inicialmente não subscritas serão objecto de rateio pelos detentores de direitos de subscrição 
que tenham manifestado intenção de subscrever um número de acções superior àquele a que teriam 
proporcionalmente direito, na proporção do valor das respectivas subscrições, com arredondamento 
por defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser efectuado conjuntamente com o pedido de 
subscrição. 

2. Os direitos de subscrição poderão ser exercidos durante o período da oferta que decorrerá entre as 
8.30 horas do dia 28 de Novembro de 2007 e as 15.00 horas do dia 12 de Dezembro de 2007. As 
acções da Inapa transaccionadas em bolsa na Euronext Lisbon até ao dia 22 de Novembro de 2007, 
inclusive, ainda conferem o direito de participar na Oferta.  

3. Os accionistas da Inapa titulares de acções integradas na Central de Valores Mobiliários à data de 22 
de Novembro de 2007 que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou 
parcialmente, poderão proceder à sua alienação, a qual poderá ser efectuada no Eurolist by Euronext 
Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser 
exercidos até ao quarto dia útil anterior ao final do prazo para o seu exercício, ou seja, desde o dia 28 
de Novembro de 2007 até ao dia 6 de Dezembro de 2007, sem prejuízo da possibilidade de transacção 
fora de mercado regulamentado nos termos gerais de direito. Os direitos de subscrição não exercidos 
caducarão no termo do período da oferta, sendo as correspondentes acções rateadas conforme 
descrito no ponto 1 supra. 



As ordens de subscrição podem ser revogadas até 5 dias antes de findar o prazo da oferta, ou seja, são 
revogáveis até ao dia 7 de Dezembro de 2007, inclusive. 

Estas datas estão sujeitas a confirmação e qualquer alteração no calendário previsto será 
oportunamente objecto de informação pública.  

4. Os accionistas da Entidade Emitente, a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., o Fundo de 
Pensões Grupo Banco Comercial Português e o Banco Comercial Português, S.A. assumiram o 
compromisso irrevogável de subscrever a totalidade das acções que lhes cabem no exercício do seu 
direito de preferência e que correspondem a 40.171.927 acções, 13.521.635 acções e 7.879.449 acções, 
respectivamente, assegurando que a sua participação no capital social da Entidade Emitente durante o 
período da Oferta e até ao final da mesma não se torne inferior a 32,72%, 11,01% e a 6,42%, 
respectivamente. 

5. Adicionalmente, são objecto de garantia de colocação por parte de um consórcio de Instituições 
Financeiras constituído para o efeito, um total de 56.798.916 acções, desde que até ao final do período 
de subscrição não se verifique um caso de força maior que lhes permita denunciar o contrato de 
garantia de colocação celebrado com a Inapa. O consórcio é liderado pelo Banco Millennium BCP 
Investimento, S.A. (“Millennium investment banking”) e composto ainda pelo Banco Espírito Santo, 
S.A., pelo Banco Efisa, S.A. e pelo BPN – Banco Português de Negócios, S.A.. 

6. Caso a subscrição fique incompleta, o aumento de capital ficará reduzido às acções efectivamente 
subscritas nos termos previstos no artigo 457º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 161º 
do Código dos Valores Mobiliários. 

7. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto dos intermediários financeiros legalmente 
habilitados a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários. O Millennium bcp irá ser o 
agente centralizador das ordens de subscrição relativas às Acções Inapa que ainda se encontrem 
fisicamente na posse dos respectivos titulares, ou seja, que ainda não estejam depositadas em 
Intermediários Financeiros e integradas na Central de Valores Mobiliários. Deste modo, os 
Intermediários Financeiros que recepcionem estas ordens, deverão comunicá-las de imediato ao 
Millennium bcp conjuntamente com o envio de uma cópia do respectivo boletim de subscrição, 
através do contacto direccaotitulos.eventos@millenniumbcp.pt. 

8. O pagamento do valor de subscrição das acções será efectuado em numerário e integralmente no acto 
de subscrição, devendo incluir o valor respeitante ao pedido de subscrição adicional. Sobre o preço de 
subscrição poderão recair comissões a pagar pelos subscritores, dependendo o valor das mesmas da 
instituição financeira receptora das ordens de subscrição. 

9. A entrega dos títulos definitivos será efectuada, para as acções depositadas em Intermediários 
Financeiros e que se encontrem integradas na Central de Valores Mobiliários, mediante transferência 
no sistema. Para as acções não integradas na Central de Valores Mobiliários, os accionistas, ou os 
Intermediários Financeiros em representação desses accionistas, deverão dirigir-se à sede da Inapa a 
fim de lhes serem entregues os novos títulos resultantes do aumento do capital. 

A data prevista para a disponibilização dos novos títulos é o dia 24 de Dezembro de 2007, ou em data 
aproximada, sendo a divulgação da data definitiva objecto de anúncio pela Inapa. 

10. As acções a emitir no âmbito do presente aumento de capital foram objecto de pedido de admissão à 
negociação no Eurolist by Euronext Lisbon. 



11. O Millennium investment banking é o intermediário financeiro responsável pela prestação dos 
serviços de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da oferta e no processo de 
admissão à negociação das Acções. 

12. A oferta pública de subscrição a que respeita o presente aviso está ainda sujeita à aprovação do 
respectivo prospecto na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sem a qual não poderá ser 
realizada. 

 
 
Lisboa, 21 de Novembro de 2007 
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