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ACTA N° 77

JUFIL - PORTO PROCESSADO POR COMPUTADOR

Ponto Vm - Deliberar sobre o relatorio de gestao, balanco e contas individuals e consolidadas relatives ao 

exercicio de 2021;

Ponto Dois - Deliberar sobre a proposta de apltcacdo de resultados;

Ponto Tres - Proceder a apreciacdo geral da administracdo e fiscaligacao da Sociedade com a amplitude 

prevista na lei;

Ponto Quatro — Deliberar sobre a aquisifdo e aliena;do de afdes proprias;

Ponto Cinco - Deliberar sobre aperda de estatuto de sociedade aberta;
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A Assembleia Geral foi convocada para deliberar sobre a seguinte ordetn de trabalhos:

UORDEMDE TRABALHOS

e subscrita a

Presidiu a reuniao o Senhor Dr. joao Paulo Rodrigues Cervino Padrao, Presidente da Mesa 

da Assembleia-Geral da Sociedade,

Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administra^ao, o Revisor 

Legal de Contas e o Presidente do Conselho Fiscal.

Verificada a regularidade da convocatoria publicada e subscrita a lista de presencas, 

documentos que ficam arquivados na Sociedade com referencia a esta acta, verificou-se 

estarem representados accionistas titulares de 167.528.861 acgoes, representando 90,405% 

de direitos de voto.

Aos vinte e dois dias do mes de Junho de 2022, pelas 11 horas, reuniu na sede social a 

Assembleia Geral da “Lisgrafica - Impressao e Artes Graficas, SA”, com sede na 

Estrada de S. Marcos n° 27, Sao Marcos Cacem 2735-524 Cacem, com o numero de pessoa 

colectiva e de matricula na Conservatoria do Registo Comercial de Cascais 500166587, 

com o capital de EUR 9.334.831, em reuniao devidamente convocada por anuncio 

publicado no Portal do Ministerio da Justica de Publica9oes de Actos Societarios On-Line, 

no Sistema de Difusao de Informagao da Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios e 

no sitio da sociedade na internet.
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O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a presen^a de todos e deu 

inicio aos trabalhos.
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Entrando imediatamente no Ponto Um da Ordem de Trabalhos telativo a “Deliberar

sobre o telatdrio de gestaof balango e contas individuais e consolidadas rclativos 

ao exercicio de 202f \ o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra 

ao Senhor Dr. Jose Pedro Bras Monteiro, Presidente do Conselho de Administrapao da 

Sociedade, que em representagao do Conselho de Administragao, referiu que todos os 

elementos sobre a materia foram vertidos nos documentos de prestagao de contas 

disponibilizados como elementos preparatorios desta Assembleia Geral e que estiveram a 

disposigao dos Senhores Accionistas nos prazos legais, mas que ficava a disposigao dos 

presentes para qualquer esclarecimento que entendessem necessario. O Senhor Presidente 

do Conselho de Administragao usou ainda da palavra para transmitir aos presentes as 

dificuldades com que a empresa se deparou em 2021 em consequencia da pandemia Covid- 

19. De seguida, foi dada a palavra aos presentes para se pronunciarem.

Nao tendo ninguem usado da palavra foi lida a declaragao formulada pela administragao e 

constante dos documentos preparatorios da Assembleia, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que:

O disposto no artigo 375° do Codigo das Sociedades Comerciais obriga a que a Assembleia Geral 

de lib ere sobre o relatorio de gestdo e as contas do exercicio;

B) O artigo 245° n°1 alinea a) do Codigo dos Valores NLobilidrios (doravante prove a

divulga^do porparte da sociedade do relatorio de gestdo, das contas anuais, da certificafdo legal de contas e 

demais documentos de presta^do de contas;

C) Os emitentes de afies admitidas d negociafdo em mercado regulamentado devem divulgar urn 

relatorio detalhado sobre a estrutura e as prdticas de governo societdrio de acordo com o disposto no artigo 

245°-A do CVM;

O Conselho de Administragao propoe que seja deliberado:

A aprovacao dos documentos de prestacdo de contas individuais e consolidadas do exercicio de 2021, 

incluindo.
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os relatorios individual e consolidado de gestdo;

as contas individuals e consolidadas;

o parecer do Conselho Fiscal;

a certifica^do legal das contas individuals e consolidadas;

o relatorio anual do Conselho Fiscal e
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a)
b)

d)

e)

J) o relatorio do govemo da sociedade.

Considerando que ninguem quis mais

Nao pretendendo nenhum dos presentes usar da palavra, o Senhor Presidente submeteu 

aquela proposta a vota^ao tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

Nao tendo nenhum dos presentes pretendido usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa 

passou ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos relativo a " Delibcrur sobre a proposta 

de aplicagao de resultados”, tendo sido lida a proposta de aplica^ao de resultados, 

formulada pela administragao e constante dos documentos preparatorios da Assembleia, 

do seguinte teor que se transcreve:

"Considerando que, conforme consta do Felatorio de Gestdo e Contas, no exercicio findo de 31 de de^embro 

de 2021foi apurado um resultado llquido no valor de Euros 592.621 (quinbentos e no vent a e dois mil 

seis centos e vinte e um euros);

O Conselho de yldministrafdo propoe:

Para Resultados Transitados a totalidade do resultado + €592.621 ”

Entrando no Ponto Tres da Ordem de Trabalhos, relativo a “Proceder a aprecia^ao 

geral da administra^ao e fiscalizagao da Sociedade com a amplitude prevista na 

lei7, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Qeral leu a unica proposta apresentada.

usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral pos a votagao a declaragao apresentada pelo Conselho de Administragao, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

Considerando que ninguem quis mais usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral pos a votagao o relatorio de gestao, balango e contas individuais e 

consolidadas relativos ao exercicio de 2021, tendo os mesmos sido aprovados por
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subscrita pela accionista Rasografica — Comercio e Services Graficos, SA, com o seguinte

teor:

“Considerando:

a)

b)
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yl) O regime geral aplicdvel ds sodedades comerciais no que conceme d aquisicdo e alienagdo de agoes 

proprias;

B) M conveniencia de a sociedade poder utili^ar, nos termos gerais, as possibilidades inerentes a tai tipo 

de operates;

e ao Conselho• Aprovagao do reconhecimento ao

Fiscal da Sociedade e em cada um dos seus

Passou-se ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos relativo a 

aquisigao e alienagao de ac^oes proprias^ 

“Considerando:

^Deliberar sobre a

a mesma

Conselho de Administragao

respectivos membros, bem como no 

Revisor Oficial de Contas. Aprovagao de voto de louvor ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral;

Propoe-se que a Assembleia Geral tendo em conta a forma como foram exercidas a admimstracdo e a 

fiscali^acao da Sociedade no exercicio fin do em 31 de De^emhro de 2021, expresse o seu voto de louvor a 

atividade desenvolvida por aqueles orgdos socials e por cada um dos seus mem bros”

De seguida, o Senhor Presidente submeteu a votagao a proposta do reconhecimento ao 

Conselho de Administragao, ao Conselho Fiscal da Sociedade e em cada um dos seus 

respectivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas e voto de louvor ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade.

o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administrafio ao longo do exercicio transato, em 
condicoes adversas de mercado, patente no Pelatorio de Gestdo por si Subscrito, bem como nos 
rest antes documentos de prestafio de contas da Usgrdfica — Impressao e Artes Graficas, S. A., 
Sociedade aberta;
a afio do Conselho Piscal, cujo valioso contributo transparece no respetivo parecer, e do Revisor 
Oficial de Contas.
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C) Que o mesmo interesse exists tambem no que conceme a atual e eventuais futuras sociedades 

dependentes as quais poderdo, ate, estar vinculadas, designadamente nos termos de emissdo propria de 

titulos, a adquirir ou a alienar afdes da sociedade, o que, semprejui^o do disposto no n,°3 do artigo 

319.° do Codigo das Sociedades Comerciais, se toma igualmente conveniente prever;

D) Considerando o disposto nos artigos 319.°, n.° 1 e 320.° do Codigo das Sociedades Comerciais e na 

regulamentacdo emitida pela Comissdo do Mercado de Valores Mobilidrios;

E) Que o Eegulamento (UE) n.°596/2014 do Earlamento Europeu e do Conselho de 16 de abrilde 

2014 eo Eegulamento Delegado (UE) 2016/1052 da Comissdo de 8 de mar^o de 2016, estabelecem 

urn regime especial, contendo, designadamente, requisitos de isencao do regimegeral de abuso de mercado 

para certosprogramas de recompra de a foes proprias, requisitos que se mostra aconselhdvel ter em conta 

ainda quando se ndo trate de aquisifoes integradas nos programas abrangidos,

Ptopdc-sc que se delibere:

1) Aprovar a aquisifdo de a foes proprias, incluindo direitos a sua aquisifdo ou atribuifdo, pela sociedade 

ou quaisquer sociedades dependentes, atual oufuturas, sujeita a decisdo do orgdo de administrafdo da 

adquirente, com possibilidade de delegafdo em comissdo executiva:

a) Numero maximo de afdes a adquirir ate ao limite correspondente a de^por cento do 

capital social, dedugidas as alienafdes efetuadas, sem prejulgo da quantidade que seja exigida para 

cumprimento de obrigafoes da adquirente, decorrentes de lei, de contrato ou de emissdo de titulos ou 

vinculafdo contratual a prossecufdo de piano de “stock options” da sociedade, e com sujeifdo, se for o 

caso, a alienafdo subsequente, nos termos legais, das afdes que excedam aquele limite;

b) Prazo durante o qual a aquisifaopode ser efetuada: degoito meses, a contar da data 

da presente deliberafdo;

c) Formas de aquisifao: com sujeifdo aos termos e limites imperativamente estabelecidos na lei, 

aquisifdo de afdes, ou direitos de aquisifdo ou atribuifdo de afdes, a titulo oneroso, em qualquer 

modalidade, em bolsa, ou fora de bolsa, a qualquer titulo, designadamenteporpermuta, e a entidades 

a seledonarpelo orgdo de administrafdo da adquirente, com possibilidade de delegafdo na Comissdo 

Executiva, com respeito do principio da igualdade dos acionistas nos termos legais, ou aquisifdo a 

qualquer titulo para, ou por efeito de, cumprimento de obrigafdo decorrente de lei ou contrato, ou 

conversdo ou troca de titulos convertiveis ou permutdveis emitidos pela Sociedade ou sociedade



ATAS Folha 27

JUFIL - PORTO PROCESSADO POR COMPUTADOR

Lisgrafica - Impressao e Artes Graficas, S.A.
Estrada de Sao Marbos, 27

2735-521 Agualva - Cacem C.A.E.: 18120 N.I.F.: 500166587 
Mat. 500166587 de 1974.12.02 em Cascais Cap.: EUR 9334831.00

%

dependente, nos termos das respetivas condicoes de emissdo on de contratos celebrados com relacdo a 

tai conversdo ou permuta;

d) Contrapartidas minima e maxima das aquisigdes: o pre$o de aquisudo onerosa 

deverd conter-se num intervalo de quince por cento para menos e para mais relativamente a cota^do 

mats baixa e media, respetivamente, das afies transacionadas na Viuronext Usbon, durante a 

semana imediatamente anterior a aquisicdo ou a constituicao do direito de aquisi^do ou atribupdo de 

apes, ou corresponder ao prep de aquispdo resultante dos termos de emissdo, efetuadapela Sociedade 

ou sociedade dependente, de titulos convertiveis em, ou permutdveis por, apes da Sociedade, ou de 

contratos celebrados com relapo a tais conversdes ou permutas;

e) Momento da aquisigao: a determinarpelo orgdo de administracdo da sociedade adquirente, 

com possibilidade de delegacao na Comissdo Ixxecutiva, tendo em conta a situapo do mercado de 

titulos e as conveniencias ou obrigapes da adquirente, ou de outra sociedade dependente desta, e 

efeluando-se por urn a ou mais ve^es nas proporpes que o referido orgdo fixar,

2) Se delibere aprovar a alienapo de apes proprias que hajam sido adquiridas, sujeita a decisdo do 

orgdo de administrapo da sociedade alienante, com possibilidade de delegapo na Comissdo 

Hxecutiva, e nos termos seguintes:

a) Numero minimo de afdes a alienar: o correspondente d quantidade suficiente para 

cumprir obrigapo assumida, resultante da lei, de contrato, de emissdo de outros titulos ou de 

deliberapo do conselho de administrapo, com possibilidade de delegapo na Comissdo Executiva;

b) Pra^o durante o qual a alienapo pode ser efetuada: de^oito meses a contar da data da presente 

deliberapo;

c) Modalidade de alienapo: com sujeipo aos termos e limites imperativamente estabelecidos na lei, 

alienapo onerosa em qualquer modalidade, designadamentepor venda oupermuta, a efetuarem bolsa 

de valores, ou reali^ada fora de bolsa para entidades determinadas designadas pelo orgdo de 

administrapo da alienante com possibilidade de delegapo na Comissdo E^xecutiva, com respeito do 

principio da igualdade dos acionistas nos termos legais, ou alienapo gratuita, quando deliberadapelo 

Conselho de Administrapo, com possibilidade de delegapo na Comissdo Executiva, no dmbito de 

eventuais futuros pianos de atribuipo de apes a empregados, sem prejui^p de, quando se trate de 

alienapo em cumprimento de obrigapo ou decorrente de emissdo de outros titulos pela Sociedade ou 

sociedade dependente, ou de contratos relacionados com tai emissdo, ou vinculapo contratual d
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prossecu^ao de piano de stock options'" da Sociedade, serefetuada em conformidade com os respectivos 

termos e condicoes;

d) Preco mlnimo: contrapartida ndo inferior em mais de quince por cento d cotacdo media das apoes 

alienadas na Pluronext Usbon durante a semana imediatamente anterior d alienacdo, ou preco que 

estiver fixado ou resultar dos termos e condifies de emissdo de outros titulos, designadamente titulos 

convertiveis ou permutdveis, ou de contrato celebrado em relatsao a tai emissdo, conversdo oupermuta, 

quando se trate de alienacdo dela decorrente;

e) Momento da alienacdo: a determinar pelo orgdo de administracdo da sociedade alienante, com 

possibilidade de delegafdo na Comissdo Executiva, tendo em conta a situacdo do mercado de titulos e 

as conveniencias ou obrigacoes da alienante, da Sociedade ou de outra sociedade dependente deste, e 

efetuando-se por uma ou mais ve^es nas proporcoes que aquele orgdo de administracdo fixar

3) Se aprove transmitir indicativamente ao Conselho de Administracdo que, sem prejui^o da sua 

liberdade de decisdo e atuacdo no quadro das deliberac'des dos numeros 1 e 2, tome em conta, em 

funcdo das circunstdncias que considere relevantes (e, em especial, quanto a aquisicdes que se integrem 

em eventuais programas de recompra destinados a satisfacdo de direitos de conversdo de obrigacoes ou 

outros titulos, ou de ("stock options'" ou direitos similares, ou outros que possam ser objecto do 

Pegulamento mencionado nos Considerandos supra), para alem das recomendacdes da Comissdo do 

Mercado de Valores Mobilidrios em cada momento em vigor, as seguintes prdticas aconselhdveis 

relativas a aquisicdo e alienacdo de acdes proprias ao abrigo das autoricgicdes concedidas nos termos 

dos numeros anteriores:

a) divulgacdo ao publico, antes do inicio das operacdes de aquisicdo e alienacdo, do conteudo da 

autori^acdo precedente, em particular, o sen objetivo, o contravalor mdximo da aquisicdo, o numero 

mdximo de acdes a adquirir e o pra^p autori^ado para o efeito;

b) manutencdo de re^sto de cada operacdo reali^ada no dmbito das autori^acdes precedentes;

c) nos termos e na medida regulamentares aplicdveis, comunicacdo d autoridade competente e 

divulgacdo publica das operacdes realicgidas ate ao final do terceiro dia util subsequente d data de 

execucdo dessas operacdes;

d) execucdo das operacdes em condicoes de tempo, de modo e de volume que ndo perturbem o regular 

funcionamento do mercado, devendo nomeadamente procurar-se evitar a sua execucdo em momentos 

sensiveis da negociacao, em especial, na abertura e fecho da sessdo, em momentos de perturbacao do
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Submetida a proposta a aprecia^ao e nao querendo nenhum dos presentes pronunciar-se, 

foi a mesma aprovada, por uma maioria representativa de 90,346% da totalidade dos 

direitos de voto correspondentes a 99,93583% dos direitos de voto presentes, mas 

com o voto contra do accionista Senhor Dr Daniel Filipe Almeida e Silva, 

representativo de 0,059% da totalidade dos direitos de voto correspondentes a 

0,06417% dos direitos de voto presentes.

Para este ejeito, o Conselho de Administracaopoderd organi^ar a separafdo das aquisifoes e os respectivos 

regimes, nomeadamente consoante o eventual program a em que se integrem, dando conta dessa separacao 

na divulga^do publica que efetuar.ff

Entrando no Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos, sobre a “perda da qualidade de 

sociedade aberta/ exclusao de negocia^ao das a^oes da Lisgrafica em mercado 

regulamentado”, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao 

Senhor Dr. Jose Pedro Bras Monteiro, Presidente do Conselho de Administra^ao da 

Sociedade, que em representa^ao do Conselho de Administra^ao, que referiu que tendo 

em conta a situa^ao financeira da Lisgrafica, os elevados gastos suportados decorrentes do 

estatuto de sociedade aberta e a pouca dispersao dos valores mobiliarios da sociedade, 

justificam que, no interesse da Lisgrafica, se deva promover a “perda da qualidade de 

sociedade aberta/ exclusao de negocia^ao das a^oes da Lisgrafica em mercado

mercado, em momentos proximos a divulgacdo de comunicados de injormacdo privilegiada ou de 

divulgacdo de resultados;

e) reali^afdo das aquisifdes a pre^o nao superior ao mais elevado de entre o da ultima operacdo 

independente e o da oferta independente de maior montante ao tempo da aquisicdo no mercado de 

cotafies oficiais da Puronext Usbon;

J) limita^do das aquisicoes a 25% do volume didrio medio de negociacdo, ou a 50% desse volume 

mediante comunica^do previa a autoridade competente da intencao de ultrapassar aquele limite;

abstenfdo de alienacao durante execucdo eventual de programa de recompra abrangido pelo 

Pegulamento mencionado nos Considerandos supra.
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Propde-se se delibere aprovar a exclusao de negocia^do das apes da Usgrdfiea S.A. em mercado 

regulamentado em Portugal ou negociadas em sistema de negociacdo multilateral, no termos epara os efeitos 

do disposto do artigo 251 .°F do Co digo dos Valores Mobilidrios, (adiante e ainda mandatar

o Conselho de Administracao de to dos os poderes  para tomar as medidas necessdrias deforma a concretigar 

esta deliberapo.

Mais se propoe que as apes sejam adquiridaspela propria Usgrdfiea.

anos e que tern eondufido tambem ao

, com necessidade de concentrapo de esforps na sua

regulamentado”. O Conselho de Administracao apresenta nova proposta para este ponto 

da Ordem de Trabalhos que, face a proposta apresentada e divulgada previamente, 

representa uma actualiza^ao no que respeita a identifica^ao da entidade que se propoe 

adquirir as ac^oes detidas pelos accionistas, confirmando que sera a propria Lisgrafica a 

fazer a aquisi^ao, e ainda na defini^ao da contrapartida da aquisi^ao.

De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral leu a proposta actualizada 

formulada pelo Conselho de Administracao, cujo teor que se transcreve:

((Considerando que:

a) 0 agravamento das condipes economicasglobais e as adversidades que tern afetado a economia 

a uma escala local, nacional e international, devido, em grande parte, a crise do sector que se 

tern sentido ao longo dos ultimos anos e que tern condufido tambem ao agravamento da 

situapo financeira da Sotiedade, 

re cup er apo e reestruturapo;

b) A fraca dispersao de valores mobilidrios da Sotiedade;

c) O muito redufido interesse dos ationistas na participapo na vida da Sotiedade manifestada 

pela quase ausentia de participapo nas Assembleias Gerais dos ultimos anos;

d) Os custos suportados pela Sotiedade com a manutenpo das apes representativas do seu 

capital social d negociapo em mercado regulamentado, custos esses que sao relevantes na atual 

conjuntura economica;

Caso a presente proposta seja aprovada pela maioria legalmente exigida e existam ationistas que ndo a 

tenham votado favoravelmente, sera oportunamente comunicado (i) a identificapo da Usgrdfiea que se 

obriga a adquirir as apes detidas pelos ationistas que ndo tenham, votado favoravelmente esta deliberapo
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De seguida, o Senhor Presidente submeteu aquela proposta a vota^ao tendo a mesma side 

aprovada por unanimidade.
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e a caucionar a obrigafao de aquisifdo de apes porgarantia banedria ou deposito em dinheiro efetuado em 

instituipo de credito, e (ii) o prep da contrapartida de aquisiedo, a calcular nos termos do artigo 188° do 

CVM, aplicdvelex-id artigo 251 °F do mesmo diploma legal, sendo que no caso em aprep sera aplicado 

o criteriofixado nos termos da alinea b) do artigo 188° do CFM, ou seja, sera oprep apurado em mercado 

regulamentado durante os seis meses imediatamente anteriores a data dapublicapo do anuncio (Janeiro de 

2022)"

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sociedade agradeceu a presen^a e colabora^ao de todos na reuniao, tendo encerrado a 

mesma, sendo de seguida lavrada a presente acta, a qual vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade.


