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Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO
GESCARTÃO, S.G.P.S., S.A., torna pública a seguinte informação:
Papeles y Cartones de Europa, S.A. (EUROPA&C), sociedade cotada na Bolsa de
Madrid e de Barcelona, que é titular de 100% do capital social da Imocapital, S.G.P.S.,
S.A., sociedade que detém mais de 77% das acções representativas do capital social da
GESCARTÃO, enviou hoje à Comisión Nacional del Mercado de Valores espanhola
um facto relevante informando sobre a aprovação pelo seu Conselho de Administração,
de uma proposta de plano de acções para empregados, directores e administradores
(PAE) do Grupo EUROPA&C, incluindo as suas filiais portuguesas.
O referido PAE consubstancia-se num aumento de capital da EUROPA&C, com a
emissão de 500.000 novas acções, e tem como objectivo principal premiar o empenho e
a permanência dos destinatários com o Grupo e orientar os empregados para a criação
de valor, quer para o accionista, quer para a própria empresa.
Se o plano for aprovado, os destinatários do PAE serão todos os que sejam
administradores, directores e empregados da EUROPA&C e das empresas do seu
Grupo, à data de referência (cinco dias úteis antes da celebração da Assembleia Geral
de Accionistas da EUROPA&C que aprove o PAE e o aumento de capital).
As acções a emitir em consequência do PAE poderão ser subscritas pelos destinatários
com um desconto de 25% relativo ao preço médio ponderado por volume das acções da
EUROPA&C das últimas 60 sessões de cotação precedentes à data de referência.
Quer o PAE, quer o respectivo aumento de capital, serão submetidos à aprovação da
próxima Assembleia Geral de Accionistas da EUROPA&C, que se prevê seja realizada
em Junho deste ano.
O Conselho de Administração da EUROPA&C, em relação com a referida proposta de
aumento de capital, formulou e assinou no mesmo acto uma exposição relativa à
proposta de exclusão do direito de preferência dos actuais accionistas, e a consequente
alteração dos estatutos.
Guilhabreu, 06 de Abril de 2006

A Representante para as Relações com o Mercado
(Susana Alves Pereira)

