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VALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATORIAMENTE CONVERTÍVEIS EM ACÇÕES  DA  
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL _ FUTEBOL, SAD  

 
 

“VALORES SPORTING 2014” 
ISIN PTSCPEZM0000 

 
 

AVISO 
 
 

Avisam-se os Senhores titulares de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em acções 

ordinárias (“VMOC”) da Sporting SAD (doravante “Titulares de VMOC”), no âmbito da emissão 

designada por “VALORES SPORTING 2014”, com o ISIN PTSCPEZM0000, emitida pela Sporting Clube 

de Portugal – Futebol, SAD ( “Sporting SAD” ou “Sociedade”) que, por deliberação da respectiva 

assembleia geral de Titulares de VMOC tomada no dia 12 de Julho de 2022, foi aprovada a 

modificação dos termos e condições de vencimento antecipado dos VALORES SPORTING 2014  por 

opção do titular, pela previsão de duas datas alternativas de vencimento antecipado, a acrescer às já 

existentes, nos seguintes termos:  

 

a) entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos 

VALORES SPORTING 2014 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 13 a 31 de Julho 

de 2022, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VALORES SPORTING 2014 se 

encontrem registados, ou  

b) anualmente, entre os dias 1 e 30 de Junho, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte 

dos VMOC VALORES SPORTING 2014 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 1 a 



 

 
 

 

 

 

30 de Junho de cada ano, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VALORES SPORTING 

2014 se encontrem registados; 

c)  mantendo-se, em qualquer caso, o direito de os titulares dos VALORES SPORTING 2014 

exercerem a sua opção de conversão antecipada em qualquer data de pagamento de juros, bem 

como as demais situações de vencimento antecipado (total ou parcial), nos casos previstos na 

ficha técnica de emissão; 

 

Nestes termos, são os Senhores Titulares de VALORES SPORTING 2014 avisados que: 

 

1. Querendo optar pela conversão dos VALORES SPORTING 2014, entre os dias 13 e 31 de Julho de 

2022, quanto a todos ou uma parte dos VALORES SPORTING 2014 detidos, devem, entre os 

referidos dias 13 a 31 de Julho de 2022, comunicar a sua opção ao intermediário financeiro junto 

do qual os seus VALORES SPORTING 2014 se encontrem registados, ou  

2. Querendo optar pela conversão dos VALORES SPORTING 2014, entre os dias 1 e 30 de Junho de 

cada ano, quanto a todos ou uma parte dos VALORES SPORTING 2014 detidos, devem, entre os 

referidos dias 1 a 30 de Junho de cada ano, comunicar a sua opção ao intermediário financeiro 

junto do qual os seus VALORES SPORTING 2014 se encontrem registados;  

3. A conversão dos VALORES SPORTING 2014, para os titulares que formalizem o respectivo pedido 

entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022, considera-se efectuada, nos termos da lei, a 31 de Julho 

de 2022; 

4. A conversão dos VALORES SPORTING 2014, para os titulares que formalizem o respectivo pedido 

entre os dias 1 a 30 de Junho de cada ano, considera-se efectuada, nos termos da lei, a 30 de 

Junho do ano em que for apresentado o respectivo pedido de conversão; 

d) Na falta de qualquer uma das referidas comunicações, os VALORES SPORTING 2014 de que sejam 

titulares serão convertidos em acções da Sporting SAD nos termos previstos na deliberação de 

emissão e na ficha técnica de emissão. 

 

Lisboa, 12 de Julho de 2022 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 
 
 


