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INFORMAÇÃO 

 

A IBERSOL, SGPS, SA. vem comunicar que na Assembleia Geral de Accionistas de 14 de Maio de 2018, 

foi deliberado, por unanimidade  dos Accionistas presentes: 

 

1) A aquisição, durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais, de acções representativas 

do capital social da própria Sociedade, através da Bolsa de Valores, por um valor não inferior ao valor 

médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição, deduzido de cinquenta por cento e 

não superior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição, acrescido de 

dez por cento, por acção, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade 

do investimento. 

2)  A alienação, durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais, de um número mínimo de 

cem acções representativas do capital social da própria Sociedade, através da Bolsa de Valores, por um 

valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da alienação, 

deduzido de dez por cento, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade 

do desinvestimento. 

3)  A aquisição, pela Sociedade, de fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição no aumento 

de capital objecto de deliberação dos Accionistas, cujo valor de aquisição não estará sujeito ao disposto 

no  número 1) supra, mas ao valor de cotação do dia anterior à publicação do Aviso de aumento de 

capital. 

 

Porto, 14 de Maio de 2018. 

 

O Conselho de Administração, 

( António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr.) 

( António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr.)   

 


