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
Adiamento da apresentação de Contas referentes ao exercício de 2019, primeiro semestre do exercício de 2020,
exercício de 2020, primeiro semestre do exercício de 2021, exercício de 2021

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA” ou a “Sociedade”) informa que, pelas razoões
enumeradas no nosso comunicado de dia 31 de maio de 2022, não foi possível concluir o processo de
elaboração dos documentos de prestação de contas, incluindo Revisão Legal das Contas, dos períodos findos
em 31 de Dezembro de 2019, 30 de Junho de 2020 (período de 6 meses), 31 de Dezembro de 2020 dentro
do prazo previsto no anterior comunicado e estima que o processo de preparação e apresentação das referidas
contas da SCOA se encontre concluído, incluindo a respectiva Revisão Legal das Contas, até ao final do mês
de Outubro de 2022.
Em virtude do adiamento na apresentação de contas dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019, 30 de
Junho de 2020 (período de 6 meses) e 31 de Dezembro de 2020, não será possível concluir o processo de
elaboração dos documentos de prestação de contas, incluindo Revisão Legal das Contas, dos períodos findos
em 30 de Junho de 2021 (período de 6 meses) e em 31 de Dezembro de 2021 dentro do prazo previsto nos
comunicados anteriores. Assim, a SCOA prevê proceder à divulgação destas contas até 31 de dezembro de
2022.
Como comunicado no dia 14 de junho de 2022, a SCOA vai deixar de estar cotada em bolsa (Euronext Lisboa)
a partir do dia 10 de Agosto, pelo que, a partir desta data, todos os documentos relativos à prestação de contas
serão divulgados no sítio de Internet do Grupo Orey (www.orey.com).
Lisboa, 5 de agosto de 2022
O Conselho de Administração

