
 

1 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

 SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA 

Sociedade Aberta 

 

12 de Abril de 2018 

 

 PONTO ÚNICO DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 

 PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Conselho de Administração propõe que os Senhores Accionistas, nos termos que adiante melhor 

se fundamentam, deliberem: 

 

a) a perda da qualidade de sociedade aberta da SAG GEST – SOLUÇÕES AUTOMÓVEL 

GLOBAIS, SGPS, SA., (doravante "SAG" ou "Sociedade"), nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 27.°, n.° 1, al. b), do Código dos Valores Mobiliários; 

b) autorizar o Conselho de Administração a praticar todos os actos necessários ou 

convenientes para assegurar a execução da deliberação de perda da qualidade de 

sociedade aberta; 

c) indicar como accionista que aceite assegurar o cumprimento do disposto no art. 27.º, n.º 3, 

do Código de Valores Mobiliários (ou seja, que se obrigue a adquirir, no prazo de três meses 

após o deferimento pela CMVM, os valores mobiliários pertencentes, nesta data, às pessoas 

que não tenham votado favoravelmente alguma das deliberações em assembleia, mediante 

contrapartida calculada nos termos do artigo 188.º do Código de Valores Mobiliários, bem 

como a caucionar a obrigação referida na alínea anterior por garantia bancária ou depósito 

em dinheiro efectuado em instituição de crédito) entidade a identificar na assembleia geral;  

d) que a dita obrigação do accionista possa ficar condicionada ou a que a fixação da 

contrapartida não suponha a intervenção de auditor independente, ou a que a contrapartida 

eventualmente determinada por este não exceda o mais elevado dos montantes referidos 

no art. 188.º, n.º 1, do Código de Valores Mobiliários; 

e) que a perda de qualidade de sociedade aberta se considere prejudicada e de nenhum efeito 

no caso de se verificar a condição resolutiva aposta a essa aceitação, sem que o dito 

accionista a ela tenha previamente renunciado.  
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1. A presente proposta tem por base os seguintes fundamentos: 

a)  A SAG é uma sociedade aberta ao capital público desde 16 de Julho de 1998; 

b)  O Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho é hoje titular, directa e indirectamente, de 

80.08% do capital social da SAG, sendo-lhe imputados, nos termos do artigo 20.° do Código 

dos Valores Mobiliários, 88.86% dos direitos de voto da SAG, atenta a carteira de acções 

próprias da Sociedade; 

c)  Há, por isso, uma clara concentração do capital social da SAG, e dos respectivos direitos de 

voto, naquele accionista; 

d)  Da referida concentração resulta uma reduzida dispersão do capital da SAG, ascendendo 

atualmente o free float da SAG a 10.04% do capital social desta; 

e)  A referida concentração manifesta-se ainda pelo aparente afastamento dos accionistas 

minoritários da vida societária e institucional da SAG, afastamento esse traduzido, entre 

outros, nos seguintes exemplos: 

a. Escassa comparência dos accionistas minoritários das Assembleias Gerais da SAG 

e 

b. o contacto de accionistas com a SAG, designadamente através do Gabinete de 

Apoio ao Investidor, é esporádico. 

 

2.  Tomando em consideração o exposto, entende o Conselho de Administração ser do interesse da 

Sociedade e dos accionistas que a Sociedade proceda à exclusão da negociação das suas 

acções do mercado regulamentado, por via da perda da qualidade de sociedade aberta. 

 

 

21 de Março de 2018 

O Conselho de Administração 


