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ASSEMBLEIA GERAL ANU AL DA LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS, 

S.A., SOCIEDADE ABERTA

(22 de junho de 2022)

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS 
*

(Deliberar sobre a aquisyao e aliencqao de a^oes propnas)

a sociedade poder utilizar, nos termos gerais, as possibilidades inerentes a tai

Aprovar a aquisi^ao de agoes proprias, incluindo direitos a sua aquisigao ou 
sociedade ou quaisquer sociedades dependentes, atual ou futuras, sujeita a decisao do orgao de 
administragao da adquirente, com possibilidade de delegagao cm comissao executiva:

Numero maximo de agoes a adquirir: ate ao limite correspondente a dez por cento do 
capital social, deduzidas as alienagoes efetuadas, sem prejuizo da quantidade que seja exigida 
para cumprimento de obrigagoes da adquirente, decorrentes de lei, de contrato ou de

no que concerne a aquisigao e alienagao deO regime geral aplicavel as sociedades comerciais 
agoes proprias;
A conveniencia de
tipo de operagdes;
Que o mesmo interesse existe tambem no que concerne a atual e eventuais futuras sociedades 
dependentes as quais poderao, ate, estar vinculadas, designadamente nos termos de emissao 
propria de titulos, a adquirir ou a alienar agoes da sociedade, o que, sem prejuizo do disposto no 
n.° 3 do artigo 319.° do Codigo das Sociedades Comerciais, se torna igualmente conveniente 
prever;
Considerando o disposto nos artigos 319.°, n.° 1 e 320.° do Codigo das Sociedades Comerciais c 
na regulamentagao emitida pela Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios;
Que o Regulamento (UE) n.° 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 
2014 e o Regulamento Delcgado (UE) 2016/1052 da Comissao de 8 de margo de 2016, 
estabelecem um regime especial, contendo, designadamente, requisitos de isengao do regime geral 
de abuso de mercado para certos programas de recompra de agoes proprias, requisitos que sc 
mostra aconsclhavel ter em conta ainda quando se nao trate de aquisigoes integradas nos 
programas abrangidos,
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Niimero minimo de a^oes a alienar: o correspondente a quantidade suficicntc para 
cumprir obrigacao assumida, resultante da lei, de contrato, de cmissao de outros titulos ou 
de delibera^ao do conselho de administra^ao, com possibilidade de delegacao na Comissao 

Executiva;

Se delibere aprovar a alicnacao de a^des proprias que hajam sido adquiridas, sujeita a decisao do 
orgao de administra^ao da sociedade alienante, com possibilidade de delegacao na Comissao 
Executiva, e nos termos seguintes:

emissao de titulos ou vincula^ao contratual a prossecu^o de piano de “stock option.^ da 
sociedade, e com sujeicao, se for o caso, a alienacao subsequente, nos termos legais, das 

acoes que excedam aquele limite;
Prazo durante o qual a aquisi^ao pode ser efetuada: dczoito meses, a contar da data da 
presente deliberac^ao;
Formas de aquisi^ao: com sujeicao aos termos e limites imperativamente estabelecidos na 
lei, aquisicao de a^oes, ou direitos de aquisi^ao ou atribuicao de acoes, a titulo oneroso, em 
qualquer modalidade, cm bolsa, ou fora de bolsa, a qualquer titulo, designadamcnte por 
permuta, e a entidades a selccionar pelo orgao de administracao da adquirente, com 
possibilidade de delegagao na Comissao Executiva, com respeito do principio da igualdade 
dos acionistas nos termos legais, ou aquisicao a qualquer titulo para, ou por efeito de, 
cumprimento de obrigaijao decorrente de lei ou contrato, ou conversao ou troca de titulos 
convertiveis ou permutaveis emitidos pcla Sociedade ou sociedade dependente, nos termos 
das respetivas condi9oes de emissao ou de contratos celebrados com rela9ao a tai conversao 
ou permuta;
Contrapartidas minima e maxima das aquisisoes: o pre9O de aquisi9ao onerosa devera 
conter-se num intervalo de quinze por cento para menos e para mais relativamente a 
cota9ao mais baixa e media, respetivamente, das a9oes transacionadas na Euronext Lisbon, 
durante a semana imediatamente anterior a aquisi9ao ou a constitui9ao do direito de 
aquisi9ao ou atribui9ao de 39068, ou corresponder ao pre9O de aquisi9ao resultante dos 
termos de emissao, efetuada pela Sociedade ou sociedade dependente, de titulos 
convertiveis em, ou permutaveis por, a9oes da Sociedade, ou de contratos celebrados com 
rela9ao a tais conversdes ou permutas;
Momento da aquisi9ao: a determinar pelo orgao de administra9ao da sociedade 
adquirente, com possibilidade de delega9ao na Comissao Executiva, tendo em conta a 
situa9ao do mercado de titulos e as conveniencias ou obriga9oes da adquirente, ou de outra 
sociedade dependente desta, e efetuando-se por uma ou mais vezes nas proporcoes que o 
referido orgao fixar.

a alienacao pode ser efetuada: dezoito meses a contar da data daPrazo durante o qual
presente delibera9ao;
Modalidade de alienasao: com sujei9ao aos termos e limites imperativamente 
estabelecidos na lei, aliena9ao onerosa em qualquer modalidade, designadamcnte por venda 
ou permuta, a efetuar cm bolsa de valorcs, ou rcalizada fora de bolsa para entidades
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Se aprove transmitir indicativamente ao Conselho de Administracao que, sem prejuizo da sua 
libcrdade de decisao e atua^ao no quadro das deliberacdes dos numeros 1 e 2, tome em conta, em 
funqao das circunstancias que considere relevantes (e, em especial, quanto a aquisicoes que se 
integrem cm eventuais programas de recompra destinados a satisfacao de direitos de conversao 
de obrigacocs ou outros titulos, ou de “stock options"’ ou direitos similares, ou outros que possam 
ser objecto do Regulamento mencionado nos Considerandos supra), para alem das recomenda^des 
da Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios em cada momento em vigor, as seguintes 
praticas aconselhaveis relativas a aquisicao e alienacao de agdes proprias ao abrigo das 
autorizacdes concedidas nos termos dos numeros anteriores:

divulgacao ao publico, antes do inicio das operacdes de aquisigao e alienagao, do conteudo 
da autorizagao precedcnte, em particular, o seu objetivo, o contra valor maximo da 
aquisigao, o numero maximo de agdes a adquirir e o prazo autorizado para o efeito;
manutengao de registo de cada operagao realizada no ambito das autorizagdes precedentes; 
nos termos e na medida rcgulamentarcs aplicaveis, comunicagao a autoridade competente e 
divulgagao piiblica das operagdes realizadas ate ao final do tercciro dia util subsequente a 
data de execugao dessas operagdes;
execugao das operagdes em condigdes de tempo, de modo e de volume que nao perturbem 
o regular funcionamento do mercado, devendo nomeadamente procurar-se evitar a sua 
execugao em momentos sensiveis da negociagao, em especial, na abertura e fecho da sessao, 
em momentos de perturbagao do mercado, em momentos proximos a divulgagao de 
comunicados de informagao privilegiada ou de divulgagao de resultados;

determinadas designadas pelo orgao de administragao da alienante com possibilidade de 
delegagao na Comissao Executiva, com respeito do principio da igualdade dos acionistas 
nos termos legais, ou alienagao gratuita, quando deliberada pelo Conselho de 
Administragao, com possibilidade de delegagao na Comissao Executiva, no ambito de 
eventuais futures pianos de atribuigao de agoes a empregados, sem prejuizo de, quando se 
trate de alienagao em cumprimcnto de obrigagao ou decorrente de emissao de outros titulos 
pela Sociedade ou sociedade dependente, ou de contratos relacionados com tai emissao, ou 
vinculagao contratual a prossecugao de piano de “stock options^ da Sociedade, ser efetuada 
em conformidade com os respectivos termos e condigoes;
Prego minimo: contrapartida nao inferior cm mais de quinze por cento a cotagao media 
das agdes alienadas na Euronext Lisbon durante a semana imediatamente anterior a 
alienagao, ou prego que estiver fixado ou resultar dos termos e condigdes de emissao de 
outros titulos, designadamente titulos convertiveis ou permutaveis, ou de contrato 
celebrado em relagao a tai emissao, conversao ou permuta, quando se trate de alienagao 
dela decorrente;
Momento da alienagao: a determinar pelo orgao de administragao da sociedade alienante, 
com possibilidade de delegagao na Comissao Executiva, tendo em conta a situagao do 
mercado de titulos e as conveniencias ou obrigagdes da alienante, da Sociedade ou de outra 
sociedade dependente deste, e efetuando-se por uma ou mais vezes nas proporgdes que 
aqucle orgao de administragao fixar.
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O Conselho de Administracao,

C) Az

Dr. Jose Pedro Franco Bras Monteiro

C Act7?
Dr. Luis Paulo Fernandes Cruz

realiza^ao das aquisicoes a
operacao independente e o
aquisi^ao no mercado de cota9oes oficiais da Euronext Lisbon;
limitagao das aquisicoes a 25% do volume diario medio de negociacjao, ou a 50% desse 
volume mediante comunicacao previa a autoridade competente da intencao de ultrapass ar 
aquele limite;
abstencao de aliena^ac durante execucao eventual de programa de recompra abrangido pelo 
Regulamento mencionado nos Considerandos supra.

pre^o nao superior ao mais elevado de entre o da ultima 
da oferta independente de maior montante ao tempo da

Para este efeito, o Conselho de Administracao podera organizar a separacao das aquisicoes e os 
respectivos regimes, nomeadamente consoante o eventual programa em que se integrem, dando conta 
dessa separacao na divulgacao publica que efetuar.


