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PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

PONTO SEXTO DA ORDEM DE TRABALHOS: 

Deliberar sobre (i) a alteração da redação do número 2 do Artigo 5º (Capital), renovando a 

autorização conferida ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da 

Sociedade, com definição de novas condições de exercício da referida autorização, (ii) a 

alteração da redação do número 2 do Artigo 9º (Emissão de dívida), (iii) a alteração do Artigo 

13º (Maioria), com a supressão dos números três, quatro e cinco e renumeração dos demais, 

(iv) bem como do número dois do Artigo 23º (Remuneração dos membros dos órgãos sociais) 

todos do contrato de sociedade, de modo a que estes passem a ter a redação constante do 

texto que fica à disposição dos acionistas na sede social, a partir da data da publicação da 

convocatória. 

 

I – Artigo 5º (Capital) 

Considerando que, não obstante a oferta institucional de distribuição de ações da Sociedade 

que motivou a concessão de autorização ao Conselho de Administração para deliberar o 

aumento do respetivo capital social, com a consequente alteração estatutária, mediante 

aditamento do atual número 2 ao seu Artigo 5º (Capital), não se vir a concretizar dentro do 

limite temporal então fixado (31 de maio de 2019); o Conselho de Administração entende 

manter-se o interesse na renovação da referida autorização, fixando, contudo, novos termos e 

condições em que o mesmo possa ocorrer, pelo que propõe assim à Assembleia Geral que 

delibere: 

1. Renovar a autorização previamente concedida ao Conselho de Administração para, 

mediante parecer prévio parecer favorável do Conselho Fiscal, deliberar, até 31 de 

dezembro de 2020, o aumento do capital social da Sociedade, por uma ou mais vezes, por 

entradas em dinheiro, num montante global máximo de 18.289.096,80 Euros, montante 

equivalente a cerca de 5% do capital social atual. O(s) aumento(s) do capital social operar-

se-ão por emissão de novas ações, que podem ser de uma ou mais categorias permitidas 

por lei ou pelos estatutos, com ou sem prémio de emissão. O Conselho de Administração 

fixará as condições de emissão ou das emissões, bem como os termos do exercício da 

preferência dos acionistas na respetiva subscrição, salvo no caso de ser aplicável 

limitação ou supressão deliberada pela Assembleia Geral. A atribuição preferencial não 



subscrita pelos acionistas pode ser oferecida à subscrição de terceiros, nos termos 

permitidos por lei e na deliberação de emissão tomada em Conselho de Administração. 

2. Aprovar a alteração da atual redação do número 2 do Artigo 5º (Capital), conforme projeto 

de estatutos anexo à presente Proposta, com a seguinte redação: 

 

“ARTIGO 5º 

(Capital) 

Um – (…). 

Dois – O Conselho de Administração fica autorizado a deliberar, por uma ou mais vezes, o 

aumento do capital social, e a definir todos os seus termos e características, com sujeição ao 

disposto nas alíneas seguintes: 

a) A cifra do capital social só poderá ser aumentada por deliberação do Conselho de 

Administração ao abrigo desta autorização, ainda que por uma ou mais vezes, no 

montante máximo global de 18.289.096,80 Euros.  

b) Os aumentos referidos no número anterior operam por emissão de novas ações, que 

podem ser de uma ou mais categorias permitidas por lei ou pelos estatutos, com ou sem 

prémio de emissão. 

c) O Conselho de Administração fixará as condições de emissão ou das emissões, bem 

como os termos do exercício da preferência dos acionistas na respetiva subscrição, salvo 

em caso de ser aplicável limitação ou supressão deliberada pela Assembleia Geral. 

d) A atribuição preferencial não subscrita pelos acionistas pode ser oferecida à subscrição de 

terceiros, nos termos permitidos por lei e na deliberação de emissão do Conselho de 

Administração. 

e) Esta autorização compreende deliberações do Conselho de Administração de um ou mais 

aumentos de capital, por novas entradas em dinheiro, com o limite referido em a) acima, a 

aprovar até ao dia 31 de dezembro de 2020.  

f) A deliberação de aumento no exercício desta autorização será necessariamente precedida 

de prévio parecer favorável do Conselho Fiscal, nos termos do número 3 do artigo 456º do 

Código das Sociedades Comerciais.”  

 

 

II – Artigo 9º (Emissão de dívida) 

Considerando a necessidade de se ajustar a atual redação constante do número Dois do 

Artigo 9º dos Estatutos da Sociedade às atuais previsões legais aplicáveis à emissão de 

obrigações, tornando simultaneamente mais claros os termos e condições em que se 

processará a respetiva emissão por parte da Sociedade, o Conselho de Administração propõe 

a sua alteração, passando o mesmo a ter a seguinte redação: 



“Artigo 9º  

(Emissão de dívida) 

Um – (…). 

Dois - Salvo tratando-se de obrigações convertíveis em ações e de obrigações com direito a 

subscrever ações, cuja emissão é da competência exclusiva da Assembleia Geral, a 

deliberação de emissão de instrumentos de dívida, incluindo obrigações, cabe ao Conselho de 

Administração, podendo este órgão, nos casos legalmente previstos e sempre que o entenda 

conveniente, solicitar parecer favorável do Conselho Fiscal.” 

 

 

III - Artigo 13º (Maioria) 

Considerando as recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades de 2018 

do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) relativamente à não adoção de 

mecanismo que dificultem a tomada de deliberações pelos acionistas da Sociedade, 

designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto na lei, o Conselho de 

Administração propõe a supressão dos números três, quatro e cinco do Artigo 13º (Maioria), 

dos estatutos da Sociedade, com renumeração dos demais, passando este a ter a seguinte 

redação: 

“ARTIGO 13º 

(Maioria) 

Um - Sem prejuízo do disposto em disposição legal imperativa e nos presentes Estatutos, as 

deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos emitidos. 

Dois - As deliberações sobre alteração dos estatutos, transformação, fusão, cisão e 

dissolução da Sociedade, devem ser tomadas por maioria qualificada de pelo menos dois 

terços dos votos emitidos. 

Três: A cada dez ações corresponde um voto.” 

 

 

IV– Artigo 23º (Remuneração dos membros dos órgãos sociais) 

Ainda no âmbito do quadro recomendatório do Código de Governo das Sociedades de 2018 

do IPCG relativamente à política de remuneração dos órgãos de administração da Sociedade, 

que deve, entre outros princípios, induzir o alinhamento de interesses com os dos acionistas, o 

Conselho de Administração pretende alterar a atual redação do número dois do Artigo 23º 

(Remuneração dos membros dos órgãos sociais) dos estatutos da Sociedade, passando o 

mesmo a ter a seguinte redação: 

 

 



“ARTIGO 23º 

(Remuneração dos membros dos órgãos sociais) 

Um (…). 

Dois – As remunerações variáveis do Conselho de Administração podem ser constituídas por 

uma participação, globalmente não superior a 5% (cinco por cento) dos lucros líquidos do 

exercício da própria Sociedade.” 

 

Ílhavo, 5 de abril de 2019 

  

 

O Conselho de Administração 

 
 


