
 
ESTORIL SOL SGPS SA 

PONTO CINCO 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Estoril Sol, SGPS, S.A. 

Estoril 

 

PROPOSTA 

 

1. Considerando as necessidades de financiamento e de restruturação da 

dívida da sociedade e das empresas do grupo, o Conselho de Administração 

deliberou, na sua reunião de 24 de Abril de 2018: 

a) Aprovar a adesão ao contrato de abertura de crédito em conta corrente, 

celebrado entre o Banco BPI e a Estoril Sol III – Turismo Animação e 

Jogo, S.A., até ao limite de € 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos 

mil euros) e demais condições previstas na ficha técnica, incluindo 

também a adesão ao mesmo contrato da sua subsidiaria a Varzim Sol – 

Turismo, Jogo e Animação S.A.  

b) Mais deliberou, que submeteria à Assembleia Geral da sociedade, uma 

proposta para que esta aprove a assunção de responsabilidade solidária 

entre todas as mutuárias e a apresentação de livrança subscrita pela 

própria sociedade, relativa a esse contrato e reconhecer que a ESTORIL 

SOL SGPS tem inquestionável interesse próprio na sua celebração, à 

luz do artigo 6º do Código das Sociedades Comerciais, dada a relação 

de grupo em que se encontra com as referidas sociedades ESTORIL 

SOL (III) S.A. e Varzim Sol S.A. e atenta a finalidade a que se destina o 

financiamento, de apoio a necessidades de tesouraria.  

Considerando o disposto nos artºs. 7º, nº 1 e 23º, nº 1 alínea f) do contrato de 

sociedade da Estoril Sol, SGPS, S.A. o Conselho de Administração propõe a 

aprovação do contrato supra referido, bem como autorização para que a 



 
ESTORIL SOL SGPS SA 

sociedade preste as garantias pessoais em relação ao referido contrato, 

designadamente a prestação de livrança subscrita pela Estoril Sol SGPS, S.A. 

Estoril, 08 de Maio de 2018 
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