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COMUNICADO 

 

De acordo com a legislação e regulamentação aplicável, e no seguimento das deliberações aprovadas 

na Assembleia Geral do dia 20 de abril de 2022 da Conduril – Engenharia, S.A., informamos que foi 

deliberado:  

i. a redução do capital social da Sociedade de 10.000.000 euros para 9.000.000 euros, 

cifrando-se a redução no montante de 1.000.000 euros, por meio da extinção das 

200.000 ações próprias detidas pela Sociedade, ao abrigo da faculdade concedida 

pelo disposto no artigo 463º, n. 1, do Código das Sociedades Comerciais. No 

seguimento desta operação a Sociedade passará a deter 1.800.000 ações em 

circulação, redação que passará a constar no artigo 4º dos seus estatutos; 

 

ii. a aquisição, no prazo máximo de 18 meses contados da data desta deliberação, de 

até 10% de ações próprias representativas do capital social. O preço de aquisição 

deverá conter-se num intervalo de 15% para menos ou para mais relativamente à 

cotação média das ações durante os 365 dias anteriores a essa aquisição, 

transacionadas na Euronext Access, mercado no qual será realizada a operação; 

 
iii. o aumento de capital social, no prazo de 2 anos, por meio de incorporação de 

reservas disponíveis para o efeito e por um montante total de até 15% do capital 

social à data em que for tomada a deliberação pelo Conselho de Administração, e 

consequente alteração do artigo 4º dos estatutos da sociedade quanto ao número 

de ações em circulação. O aumento de capital será realizado por aumento do valor 

nominal das ações existentes ou por emissão de novas ações ordinárias a distribuir 

por todos os acionistas na proporção das ações detidas, consoante venha a ser 

deliberado pelo Conselho de Administração. 

 

 

 

Ermesinde, 27 de abril de 2022 

 

O Representante para as Relações com o Mercado 

 

Maria Luísa Andrade Amorim Martins Mendes 


