
 

 

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 
Sede: Lugar da Vista Alegre 
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo 
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)  
3830 292 ILHAVO  
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo 
Capital social: 121.927.317,04 Euros 
NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

da Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

 

PROPOSTA PONTO UM 

 

Considerando que:  

A) O capital social da Vista Alegre, SGPS, SA (“Vista Alegre”) está representado por 

1.524.091.463 ações com o valor nominal de 0,08 euros;  

B) Pelas razões elencadas na proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos, o 

Conselho de Administração entende ser desejável proceder ao reagrupamento das 

ações representativas do capital social da VAA, utilizando o coeficiente de 1:10 (ou 

seja, uma nova ação por cada 10 ações existentes); 

C) O coeficiente indicado não é compatível com o número de ações que atualmente 

representam o capital social da Vista Alegre, resultando da aplicação do mesmo a 

impossibilidade de agrupar todas as ações atualmente representativas do capital 

social da Vista Alegre; 

D) A acionista Visabeira Indústria, SGPS, S.A. está disponível para doar à Vista Alegre 

3 (três) ações representativas do capital social da Vista Alegre, 

 

o Conselho de Administração propõe:  

1. Que seja aceite pela Vista Alegre a doação da acionista Visabeira Indústria, SGPS, 

S.A. de 3 (três) ações representativas do capital social da Vista Alegre, a efetivar no 

prazo máximo de 10 dias contados da data da presente deliberação; 



 

 

2. Para efeitos de acerto do número de ações da Sociedade tendo em vista o 

reagrupamento de ações a deliberar nos termos do ponto dois da ordem de 

trabalhos, a redução do capital social no montante de 0,24 euros, de 

121.927.317,04 euros, representados por 1.524.091.463 ações, com o valor 

nominal de 0,08 euros, para 121.927.316,80 euros, representados por 

1.524.091.460 ações, com o valor nominal de 0,08 euros, mediante extinção das 3 

ações próprias da Sociedade adquiridas à Visabeira Indústria, SGPS, S.A. conforme 

o ponto anterior, nos termos dos artigos 94.º e 463.º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

3. A consequente alteração do artigo 5º dos estatutos da sociedade, que passará a 

ter a seguinte redação: “O capital da sociedade, integralmente subscrito e 

realizado, é de 121.927.316,80 Euros, encontrando-se representado por 

1.524.091.460 ações com o valor nominal de 8 cêntimos de euro cada uma.” 

Viseu, 31 de julho de 2018 

 

 Pelo Conselho de Administração, 

 

 ______________________________                  ______________________________ 

      (Nuno Marques)                  (Alexandra Lopes) 


