
 

 

Informação Privilegiada  

 

Deliberações da Assembleia Geral de 13 de Agosto de 2018 

A Reditus SGPS, SA informa que, na Assembleia Geral realizada na presente data, foi aprovada 

por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, previamente 

publicitada. Assim, foi deliberado por unanimidade: 

1. Reduzir o capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA do atual 

montante de € 73.193.455,00 (setenta e três milhões, cento e noventa e três mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco euros) para € 14.638.691,00 (catorze milhões, seiscentos 

e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um euros) destinando-se a redução, no valor global 

de € 58.554.764,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, 

setecentos e sessenta e quatro euros), a: 

 

a) Cobertura de prejuízos acumulados, no montante de € 56.179.457,00 (cinquenta e 

seis milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros); 

b) Ajustamento do valor das Ações Próprias, no montante de € 1.171.254,00 (um 

milhão, cento e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro euros); 

c) Criação de “Reservas Especiais” no montante de € 1.204.053,00 (um milhão, 

duzentos e quatro mil e cinquenta e três euros); 

d) A redução de capital social é feita através da redução de € 4,00 (quatro euros) ao 

valor nominal de todas as ações, passando as mesmas a ter um valor nominal de € 1,00 

(um euro); 

2. Alterar o número um do Artigo Quinto do contrato de sociedade para a seguinte nova 

redação: 

ARTIGO QUINTO 

 

1 – O  capital social é de catorze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um 

euros, integralmente subscrito e realizado, representado por catorze milhões, seiscentas e trinta 

e oito mil, seiscentas e noventa e uma ações no valor nominal de um euro cada uma. 

 

Alfragide, 13 de agosto de 2018 

 

O Conselho de Administração 


