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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. INFORMA SOBRE DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

SDC Investimentos, SGPS, S.A., Sociedade Aberta, informa que na
Assembleia Geral Extraordinária hoje realizada, estiveram presentes ou
representados acionistas detentores de 123.199.923 ações ordinárias,
correspondentes a 77,00% do respetivo capital social e dos direitos de
voto.
Nessa Assembleia Geral foram tomadas as seguintes deliberações, nos
termos das propostas submetidas:
1. Foi aprovada a conversão das ações preferenciais sem voto em
acções ordinárias;
2. Foi aprovado um aumento de capital da sociedade de €
160.000.000,00 para € 165.940.000,00, com a emissão de
220.000.000 de novas ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, a subscrever pela sociedade Investéder – Investimentos,
Lda., mediante a conversão de créditos por ela detidos sobre a
Sociedade, no valor nominal de € 5.940.000,00, tendo também, sido
aprovado em simultâneo o revisor oficial de contas independente e o
respectivo relatório certificador dos créditos, da sua titularidade e
do valor da conversão;
3. Foram aprovadas alterações das seguintes disposições dos Estatutos:
art.º 1º, n.º 1 (Denominação social, firma e duração); art.º 3º, n.º 1
(Objecto); art.º 4º (Capital Social e sua representação); art.º 12º
(Mesa da Assembleia Geral); art.º 13º (Remuneração dos Membros
dos Órgãos Sociais); art.º 16º, n.º1 (Conselho de Administração); art.º
21º, n.º 1 (Fiscalização).

Mais informa que todas as deliberações foram tomadas por
unanimidade, não tendo a acionista Investéder participado na
aprovação do revisor oficial de contas independente.
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