
 

 

 

INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 
(sociedade aberta) 

Sede: Rua Braamcamp, n.º 40 – 9.º D, 1250-050 Lisboa 
Capital social: € 180 135 111,43 

Número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa colectiva  
500 137 994 

 

 

INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA vem informar os seus accionistas e o 
mercado em geral que, na Assembleia Geral Ordinária convocada para as 11h30 do dia 15 de 
Novembro de 2018, os accionistas presentes deliberaram: 

1. Ratificar a nomeação do Revisor Oficial de Contas sem interesses na sociedade para 
elaborar o relatório sobre as entradas em bens diferentes de dinheiro para efeitos de 
realização de preço de emissão das obrigações convertíveis contemplada no ponto 2.  

 
2. Aprovar, separadamente, os seguintes pontos da proposta constante do segundo ponto da 

ordem do dia: 
a) a emissão de 15 000 obrigações convertíveis em acções, com o valor nominal de € 

1 000,00 cada, no montante total de € 15 000 000,00, através da realização de uma 

oferta particular de subscrição dirigida à Papyrus AB e/ou Papyrus GmbH destinada ao 

pagamento de parte do preço por que lhes adquire as sociedades Papyrus Deutschland 

GmbH & Co. KG e Papyrus Deutschland Verwaltungs GmbH e nas condições contantes 

da proposta do Conselho de Administração; 

b) a supressão do direito de preferência dos accionistas na subscrição das aludidas 

obrigações convertíveis; 

c) um aumento de capital dos actuais dos actuais € 180.135.111,43 até € 195.135.111,43 

mediante conversão das obrigações convertíveis anteriormente mencionadas, ficando 

o Conselho de Administração mandatado para praticar os actos que se mostrem 

necessários das operações de aumento de capital; 

d) delegar poderes no Conselho de Administração da Sociedade (ou na Comissão 

Executiva, através de delegação de poderes) para definir os termos e condições finais 

da emissão de obrigações convertíveis que considere mais adequados 

 

Lisboa, 15 de Novembro de 2018 


