
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA 

VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, SA 

30 de abril de 2019  

 

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

PONTO SÉTIMO DA ORDEM DE TRABALHOS: 

Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos acionistas em aumento ou aumentos 

de capital a deliberar, por uma ou mais vezes, pelo Conselho de Administração até ao dia 31 

de dezembro de 2020, num montante global máximo de 18.289.096,80 Euros, que equivale a 

cerca de 15% do capital social atual da Sociedade. 

 

Considerando: 

A) A proposta submetida à Assembleia Geral no âmbito do ponto sexto da ordem dos 

trabalhos, no que se refere à alteração da redação do número 2 do Artigo 5º (Capital) do 

contrato de sociedade, 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;  

B) Que o Conselho de Administração entende, ponderando um contexto internacional de 

conhecida complexidade e delicadeza, ser exigência do interesse social submeter à 

apreciação e aprovação desta Assembleia Geral Anual mecanismos de atuação que possam 

servir um propósito de otimização das condições de resposta a necessidades ou conveniência 

de reforço dos capitais próprios da Sociedade e de reforço e diversificação da sua base 

acionista;  

C) Que, neste contexto, e embora com carácter eventual, se mostra prudente abrir à 

Sociedade a possibilidade de recurso a meios de captação de fundos generalizadamente 

praticados internacionalmente; 

D) Os termos do relatório do Conselho de Administração previsto no nº 5 do artigo 460º do 

Código das Sociedades Comerciais, disponibilizado aos Senhores Acionistas nos termos 

legais,  

 

Propõe-se que a assembleia delibere suprimir o direito de preferência dos acionistas na 

subscrição de um ou mais aumentos de capital a deliberar, por uma ou mais vezes, pelo 

Conselho de Administração até ao dia 31 de dezembro de 2020, num montante global máximo 

de 18.289.096,80 Euros, que equivale a cerca de 15% do capital social atual da Sociedade. 

As ações a emitir poderão ser subscritas por entidade(s) a selecionar pelo Conselho de 

Administração e com prévio parecer favorável do conselho Fiscal, se entender que a 



colocação se mostra possível e conveniente para o reforço dos capitais próprios e da estrutura 

acionista da sociedade. 

O preço de subscrição será definido em função das condições de mercado prevalecentes no 

momento de cada deliberação, não podendo, porém, ser nunca inferior ao valor nominal das 

ações.  

 

Ílhavo, 5 de abril de 2019 

  

 

O Conselho de Administração 

 
 


