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COMUNICADO 

 

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou 

Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que 

decorre do disposto no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Abril e no Código dos Valores Mobiliário, prestar a seguinte informação 

ao mercado: 

 

1. Nos termos das deliberações tomadas pelas assembleias gerais, do passado dia 12 de 

Julho de 2022, de titulares de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em 

acções ordinárias da Sporting SAD (“VMOC”) representativos das emissões designadas 

por “VALORES SPORTING 2010” (ISIN PTSCP1ZM0001) e “VALORES 

SPORTING 2014” (ISIN PTSCPEZM0000), foi aprovada a modificação aos termos e 

condições de conversão antecipada por opção do titular de ambas as emissões, pela 

previsão de duas datas alternativas a acrescer às já existentes, sendo a primeira dessas 

datas alternativas o período que decorreu entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022; 

2. No referido período, foram efectuados os seguintes pedidos de conversão antecipada 

de VMOC em acções da Sporting SAD: (i) 27.571.872 (vinte e sete milhões quinhentos 

e setenta e um mil oitocentos e setenta e dois) de VALORES SPORTING 2010 e (ii ) 

56.000.000 (cinquenta e seis milhões) de VALORES SPORTING 2014; 

3. Em resultado da conversão dos VALORES SPORTING 2010 e dos VALORES 

SPORTING 2014 em acções da Sporting SAD, o capital social da Sociedade passou a 

ser de € 150.571.872 (cento e cinquenta milhões quinhentos e setenta e um mil 

oitocentos e setenta e dois euros), representado por 150.571.872 (cento e cinquenta 
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milhões quinhentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e duas) acções, estando já 

concluído o registo do aumento de capital social junto da competente conservatória do 

registo comercial. 

 

Lisboa, 18 de Agosto de 2022. 

 

O Representante das Relações com o Mercado 


