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PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

RELATIVA AO PONTO ÚNICO DA ORDEM DE 

TRABALHOS DA ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS 

TITULARES DAS OBRIGAÇÕES DO EMPRÉSTIMO 

OBRIGACIONISTA  

“SEMAPA 2014-2020”, 

DE 31 DE JULHO DE 2020 

 

 



 

 

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. 

 

ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS TITULARES DAS OBRIGAÇÕES DO EMPRÉSTIMO 

OBRIGACIONISTA “SEMAPA  2014-2020”  DE 31 DE JULHO DE 2020 

 

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

PONTO ÚNICO 

 

Considerando que, 

a) Foi publicado, no dia 29 de Junho de 2020, o registo do projecto comum de fusão 

(a “Fusão ”) transfronteiriça por incorporação da sociedade Seinpar Investments 

B.V., uma sociedade fechada de responsabilidade limitada (besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid) constituída ao abrigo da lei dos Países Baixos, 

com sede social em Amesterdão, Países Baixos, e escritório em Industrieweg 16, 

2102 LH Heemstede, Países Baixos, registada no Registo Comercial Holandês 

sob o número 34178044 (a “Seinpar ”), na Semapa - Sociedade de Investimento e 

Gestão, SGPS, S.A. (a “Semapa ”); 

b) A Seinpar é uma sociedade integralmente detida pela Semapa; 

c) A Semapa é emitente, num empréstimo obrigacionista, de 800 obrigações da 

Sociedade, no montante global de € 80.000.000,00 denominado “SEMAPA 2014-

2020” (o “SEMAPA 2014-2020 ”); 

d) Prevê o artigo 101.º-C do Código das Sociedades Comerciais (o “CSC”) que, após 

a publicação do registo do projecto comum de fusão, devem os credores 

obrigacionistas pronunciar-se, nomeadamente sobre os possíveis prejuízos 

resultantes da Fusão, em sede de assembleia de credores obrigacionistas;  

e) Foi requerida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade, na 

ausência de um representante comum dos obrigacionistas, a convocatória de uma 

assembleia de obrigacionistas titulares das obrigações do empréstimo 

obrigacionista SEMAPA 2014-2020;  

f) O referido projecto de fusão foi aprovado pelo conselho de administração da 

Semapa com o objetivo de simplificar a estrutura do grupo do qual a Seinpar e a 

Semapa fazem parte;  



 

 

g) A Fusão terá como resultado a simplificação organizacional e a eficiência 

económica do grupo, com a redução do número de relatórios e contas anuais a 

preparar e a eliminação de relações intra-grupo e, em particular, com a redução de 

custos adicionais relacionados com auditoria e a submissão de documentos junto 

do registo comercial e outras entidades;  

h) A Fusão não gerará qualquer Situação de Incumprimento tal como definida nas 

Condições das Obrigações constantes do Prospeto de admissão à negociação no 

Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A., do empréstimo obrigacionista SEMAPA 2014-2020, e 

i) É entendimento da administração da Semapa que a Fusão não é susceptível de 

causar prejuízos para os Senhores Obrigacionistas, pelo que, o eventual exercício 

do direito de oposição à Fusão nos termos do disposto nos artigos 101.º-A a 101.º-

C do CSC, seria desprovido de qualquer fundamento;  

Propomos aos Senhores Obrigacionistas que aprovem a referida Fusão e, por 

conseguinte, não exerçam o direito de oposição à Fusão, tudo nos termos e para os 

efeitos do disposto no identificado projecto comum de fusão e nos artigos 101.º-A a 

101.ºC do CSC.  

 

Lisboa, 7 de Julho de 2020 

 

 

O Conselho de Administração, 
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