
 
 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

Sociedade aberta com o capital social de: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)  

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, 20, 1300 – 388 Lisboa 

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342 

Comunicado 

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. vem informar que, na sequência do comunicado datado 

de 9 de agosto de 2019, à data de 26 de agosto de 2019 a Orey Financial IFIC, S.A. procedeu à 

transferência, ou estão em processo de transferência, cumprindo instruções dos seus clientes, ativos 

no montante de 90,00 milhões de euros correspondentes a 98,8% dos ativos detidos em custódia 

pela sociedade a 31 de dezembro de 2018, de acordo com o seguinte: 

• Com transferência já concluída: 80,58 milhões de euros; 

• Com transferência em execução, com data de conclusão agendada: 3,12 milhões de euros 

• Com transferência em execução: 6,3 milhões de euros. 

Mais informa que o valor de ativos existente à data para entrega a clientes para os quais ainda não 

foi recebida instrução de transferência válida é de 1,08 milhões de euros, dos quais 92 mil euros em 

liquidez. Estes ativos correspondem a ativos de clientes cuja resposta sobre os dados bancários da 

conta de destino não foi obtida até à data e para a qual a sociedade esgotou todos os esforços 

comerciais e vias de comunicação. A sociedade solicitou e aguarda autorização por parte das 

entidades regulatórias, CMVM e Banco de Portugal, para a aplicação de um Processo Especial 

Judicial de Consignação em Depósito  conforme está previsto na lei Portuguesa, para dar 

cumprimento ao seu dever de entrega dos ativos. 

Os ativos dos clientes que em salvaguarda pela Orey Financial foram transferidos, ou estão em 

processo de transferência, para mais de 15 intermediários financeiros. 

Este comunicado é feito em cumprimento do Artigo 248º - A do Código dos Valores Mobiliários. 

Lisboa, 26 de agosto de 2019 

O Conselho de Administração 


