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(Deliberar sob re a perda da qnalidade de sociedade abertd)

Considerando que:

Assembleias Gerais dos

ASSEMBLEIA GERAL ANU AL DA LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES 

GRAFICAS, S.A., SOCIEDADE ABERTA

(22 dejunho de 2022)

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS
*

Propoe-se se delibere aprovar a exclusao de ncgocia^o das a^des da Lisgrafica S.A. em 

mercado regulamentado em Portugal ou negociadas em sistema de negocia^ao multilateral, 

no termos e para os efeitos do disposto do artigo 251.° F do Codigo dos Valores Mobiliarios, 

(adiante “CVM”), e ainda mandatar o Conselho de Administracao de todos os poderes para 

tomar as mcdidas necessarias de forma a concretizar esta deliberac^ao.

Sociedade com a

a) O agravamento das condi9oes economicas globais e as adversidades que tern 

afetado a economia a uma escala local, nacional e internacional, devido, em 

grande parte, a crise do sector que se tern sentido ao longo dos ultimos anos e 

que tern conduzido tambcm ao agravamento da situac^ao financeira da Sociedade, 

com necessidadc de concentra^ao de esforcps na sua recupera^ao e 

reestruturacao;

b) A fraca dispersao de valores mobiliarios da Sociedade;

c) O muito reduzido interesse dos acionistas na participa^ao na vida da Sociedade 

manifestada pela quase ausencia de participagao nas 

ultimos anos;

d) Os custos suportados pela Sociedade com a manutengao das agoes 

representativas do seu capital social a negociagao em mercado regulamentado, 

custos esses que sao relevantes na atual conjuntura economica;



Sao Marcos, 01 de junho de 2022

O Conselho de Administra^ao,

Dr. Jose Pedro Franco Bras Monteiro

Dr. Luis Paulo Fernandes Cruz

Caso a presente proposta seja aprovada pela maioria legalmente exigida e existam accionistas 

que nao a tenham votado favoravelmente, sera oportunamente comunicado (i) a identidade 

do acionista que se obrigue a adquirir as a^des detidas pelos acionistas que nao tenham, 

votado favoravelmente esta delibera^ao e a caucionar a obrigacao de aquisi^ao de a^oes por 

garantia bancaria ou deposito em dinheiro efetuado em institui^ao de credito, e (ii) o preco 

da contrapartida de aquisigao, a calcular nos termos do artigo 188° do CVM, aplicavel ex-vi 

artigo 251° F do mesmo diploma legal.


