
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Relatório do Conselho de Administração elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários  

 

 

 

 

 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora 

Capital Social: EUR 169.764.398,00 

Matrícula na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 

e Pessoa Colectiva nº 503219886 

 

 

 

 

 

Relatório do Conselho de Administração 

 

Sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública Geral de Aquisição de acções 

representativas do capital social da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, SGPS, S.A., 

elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários  

 

15 de Maio de 2019 

  



 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Relatório do Conselho de Administração elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários  

 

 

1. Introdução  

Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários 

(adiante CVM), vem o Conselho de Administração da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, 

SGPS, S.A., (de ora em diante abreviadamente designada por SAG GEST ou Sociedade Visada) 

pronunciar-se sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública Geral de Aquisição de 

Acções representativas do capital social da SAG GEST,  lançada por João Manuel de Quevedo 

Pereira Coutinho (doravante  João Pereira Coutinho ou Oferente) e que foi objecto de Anúncio 

Preliminar em 30 de Abril de 2019.  

O Conselho de Administração da SAG GEST recebeu os Projectos de Anúncio de Lançamento e 

de Prospecto da Oferta no dia 7 de Maio de 2019, tendo procedido à sua apreciação.  

O parecer do Conselho de Administração constante do presente relatório foi elaborado com 

base na declaração da informação tal como disponibilizada ao Conselho de Administração à 

presente data. As previsões e estimativas constantes do presente relatório foram elaboradas 

de acordo com o melhor conhecimento e convicção do Conselho de Administração, com base 

na informação disponível a essa data.. As previsões e estimativas, por natureza, implicam 

riscos e incertezas porque dizem respeito a eventos futuros e dependem de circunstâncias que 

podem, ou não, ocorrer. Sendo previsões e estimativas, não existe, assim, garantia de 

verificação do resultado aqui previsto atendendo à multiplicidade de condicionantes de que 

dependem e que, a não se verificarem ou a sofrerem alterações, poderão alterar 

substancialmente o resultado.  

Este relatório inclui também afirmações que reflectem expectativas do Conselho de 

Administração. Estas expectativas não são garantia da sua verificação. Certas afirmações 

reflectem os pontos de vista ou opiniões do Conselho de Administração da SAG GEST e não 

factos tangíveis. 

2. Enquadramento 

Como tem vindo a público, o negócio da distribuição automóvel está em profunda mutação, 

com margens progressivamente menores, tendo deixado de ser um negócio de margem fixa 

para passar a um negócio de margem variável.  
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Com efeito, o mercado doméstico de distribuição automóvel, caracterizado por estas margens 

muito exigentes teve, em geral, um impacto negativo na rentabilidade dos operadores que 

operam neste mercado. Uma das principais sociedades do Grupo SAG, a SIVA – Sociedade de 

Importação de Veículos Automóveis, S.A. (“SIVA”) teve nomeadamente de fazer face (i) a uma 

redução de novos registos de automóveis por si distribuídos, devido ao seu elevado nível de 

endividamento financeiro e a um défice de liquidez, e (ii) a acordos existentes que lhe exigem 

a aquisição e registo de um número de veículos de fabricantes de automóveis superior à 

procura existente no mercado português, o que resultou em necessidades inesperadas de 

capital corrente. 

As dificuldades acima referidas foram ampliadas durante o primeiro trimestre de 2018, devido 

a um défice de liquidez e à indisponibilidade de financiamento adicional, obrigando a SIVA a 

concluir transacções de veículos em condições bastante adversas, a fim de assegurar o 

financiamento de curto prazo necessário para cumprir os seus compromissos inevitáveis e de 

pagar o preço de compra dos veículos, já com cliente final, encomendados aos fabricantes.  

Assim, durante todo o ano de 2018, a Sociedade Visada, que, enquanto sociedade gestora de 

participações sociais, depende da rentabilidade do negócio das suas participadas, viu o seu 

risco de liquidez ser agravado. A incapacidade de acomodar os impactos temporários 

associados às características do principal negócio desenvolvido pela Sociedade Visada, 

conforme antecipado, foi-se traduzindo num risco acrescido para o normal desenvolvimento 

das actividades da Sociedade Visada e das suas participadas. Esta realidade veio a afectar 

gravemente a possibilidade prática de continuação do negócio do ramo automóvel por parte 

da Sociedade Visada (que a desenvolveu desde a sua constituição), atentas a sua baixa liquidez 

financeira e as dificuldades de financiamento que actualmente lhe estão associadas. 

Durante todo o ano de 2018 a Sociedade Visada procurou, de forma empenhada, encontrar 

soluções que lhe permitissem garantir a sustentabilidade das principais actividades 

desenvolvidas na área do Comércio e Distribuição Automóvel. Nesse contexto, foram 

desenvolvidas e aprofundadas conversações no quadro de um processo negocial alargado, que 

envolveu potenciais investidores e stakeholders tendentes a encontrar uma solução financeira 

que permitisse garantir a continuidade e sustentabilidade da Sociedade Visada e das 

subsidiárias operacionais, incluindo a manutenção dos mais de 650 (seiscentos e cinquenta) 

postos de trabalho directos. 
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Conforme oportunamente divulgado, tais conversações culminaram, no passado dia 30 de 

Abril, com a celebração de um acordo com a Porsche Holding Gesellschaft M.B.H. (PHS) ao 

abrigo do qual foi acordada a alienação à PHS dos principais activos ligados à actividade de 

distribuição automóvel prosseguida pelo grupo (a “Transacção”), incluindo a SIVA e a Soauto, 

SGPS, S.A. e suas participadas, e pela adopção de um conjunto de medidas de reestruturação 

assentes na remissão de créditos bancários e créditos detidos por entidades que integram o 

mesmo grupo económico, que permitirão uma redução substancial das responsabilidades da 

Sociedade Visada e o equilíbrio do seu balanço, mediante a celebração de um acordo 

extrajudicial de recuperação com os Bancos e diversas entidades credoras que integram o 

mesmo grupo da Sociedade Visada, designadamente a SIVA, submetido a homologação judicial 

no âmbito de um processo especial de revitalização (o “Acordo Extrajudicial de Recuperação”).  

As medidas de recuperação acordadas no Acordo Extrajudicial de Recuperação assentam, 

primordialmente, na concretização da Transacção, nos termos da qual a Sociedade Visada 

cede a sua participação directa e indirecta na SIVA e no grupo de sociedades com esta 

relacionada, pelo valor simbólico de €1 (um euro) e, ainda, na reestruturação da dívida 

financeiras da Sociedade Visada, ao abrigo da qual: (i) os créditos subordinados da SIVA e de 

outras sociedades do grupo sobre a Sociedade Visada, no montante total de 

EUR  253.251.919,30 (duzentos e cinquenta e três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, 

novecentos e dezanove euros e trinta cêntimos), serão integralmente extintos por remissão; 

(ii) os créditos dos Bancos sobre a Sociedade Visada serão parcialmente extintos, por remissão, 

no valor de EUR 15.833.248,00 (quinze milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e 

quarenta e oito euros); (iii) os créditos remanescentes dos Bancos sobre a Sociedade Visada 

após a referida remissão serão reembolsados nos termos do Acordo Extrajudicial de 

Recuperação, sujeito a cláusulas de regresso de melhor fortuna ou de remissão adicional, em 

função do desempenho económico e financeiro da Sociedade Visada. 

Conforme anunciado, a Transacção encontra-se sujeita à verificação de um conjunto de 

condições tais como: 

a) A homologação judicial, transitada em julgado, do Acordo Extrajudicial de Recuperação; 

b) A homologação judicial, transitada em julgado, do acordo extrajudicial de recuperação 

da SIVA também celebrado na mesma data e submetido a homologação judicial no 

âmbito de processo especial de revitalização da SIVA 



 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Relatório do Conselho de Administração elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários  

 

c) O registo final e definitivo de fusões por incorporação das participadas Autoimpor na 

LGA e desta na Sociedade Visada;  

d) A conclusão, com sucesso, da Oferta; 

e) A perda de qualidade de sociedade aberta após a conclusão, com sucesso, da Oferta, 

nos termos (i) do artigo 27.1 a) do Código dos Valores Mobiliários ou (ii) no caso de se 

verificarem certas condições, a aquisição potestativa de todas as acções emitidas pela 

SAG, nos termos dos artigos 194 e 195 do Código dos Valores Mobiliários, em cada um 

desses casos sujeita à verificação das condições nele referidas; 

f) Após a perda de qualidade de sociedade aberta ao abrigo da alínea a) do número 1 do 

artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, se aplicável, o lançamento e conclusão do 

processo previsto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais, com vista à 

aquisição potestativa de todas as acções da SAG GEST não detidas pela IAMC  – 

Investment and Assets  Management Consulting, Lda. (IAMC), pela SGC Investimentos, 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (SGC) e pela Principal – Gestão de Activos 

e Consultoria Administrativa e Financeira, S.A. (Principal). 

A Transacção fica ainda sujeita a um conjunto de condições mais directamente relacionadas 

com a actividade sociedades objecto da Transacção, até ao fecho da Transacção. 

Com a conclusão da Transacção e do processo de reestruturação societário, a Sociedade 

Visada passará a deter (i) participações representativas de 40 (quarenta) por cento do capital 

social da Autolombos – Sociedade de Automóveis, Lda. (Autolombos), (ii) ações 

representativas de 100 (cem) por cento do capital social da SIVA Defleet – Comércio de 

Automóveis, S.A. (SIVA Defleet), e (iii) a totalidade das unidades de participação do IMOCAR – 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (“Unidades de Participação IMOCAR”), um fundo 

imobiliário fechado gerido pela NORFIN – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Imobiliários, S.A..  

Assim, caso o Acordo Extrajudicial de Recuperação veja a ser homologado, a Sociedade Visada 

continuará apenas a gerir os activos acima identificados, sendo que os mesmos continuarão 

dados em garantia aos bancos financiadores. 

Não sendo homologado o Acordo Extrajudicial de Recuperação ou não se concretizando a 

Transacção – conforme sublinhado uma das principais medidas a aprovar no processo especial 

de revitalização essencial à remissão dos créditos acordados -, o Conselho de Administração 
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considera que ficará seriamente comprometida a continuidade e sustentabilidade da SAG 

Gest.  

 

3. Termos e Condições da Oferta  

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se o Oferente, a adquirir a totalidade das acções que 

forem objecto de válida aceitação da Oferta.  

O objecto da Oferta é constituído pela totalidade das Acções representativas do Capital Social 

da Sociedade Visada, que na data de encerramento da Oferta se encontrem integralmente 

realizadas, e livres de quaisquer ónus, encargos e responsabilidades, bem como de quaisquer 

limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respectivos direitos patrimoniais e/ou, 

sociais ou à sua transmissibilidade, e que não sejam detidas pelo Oferente ou pelas sociedades 

IAMC, SGC e Principal. 

Tendo em conta as Acções detidas directamente pelo Oferente ou por sociedades cujos 

direitos de voto lhe sejam imputáveis, os valores mobiliários objecto da Oferta são 33.812.997 

(trinta e três milhões oitocentos e doze mil novecentas e noventa e sete) Acções, 

representativas de 19,9176% (dezanove vírgula nove um sete seis por cento) do total de 

Acções representativas do capital social da Sociedade Visada, incluindo as 16.771.015 

(dezasseis milhões setecentas e setenta e uma mil e quinze) acções próprias detidas pela 

Sociedade Visada (incluindo 10.200 acções da Sociedade Visada detidas por subsidiárias desta) 

(correspondentes a 9,8790%% (nove vírgula oito, sete, nove, zero por cento) do total do 

capital social da Sociedade Visada. 

As Acções encontram-se admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon.  

O Oferente informou no Projecto de Anúncio de Lançamento de que, na data do Anúncio 

Preliminar, era titular, directamente, de 3.915 (três mil novecentas e quinze) Acções, 

representativas de 0,0023% (zero virgula zero zero vinte e três por cento) do total de Acções 

representativas do Capital Social da Sociedade Visada e de que, tanto quanto é do seu 

conhecimento, na data do Anúncio Preliminar, eram-lhe atribuídos, directamente e nos termos 

do artigo 20.º (Imputação de direitos de voto), n.º 1 do CVM, direitos de voto correspondentes 

a 135.951.401 (cento e trinta e cinco milhões novecentas e cinquenta e um mil e quatrocentas 
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e uma) Acções, representativas de 80,0824% (oitenta virgula zero oito dois quatro por cento) 

do total de Acções representativas do capital social da Sociedade Visada.  

A contrapartida oferecida será paga em numerário e corresponderá a €0,0615 (seis vírgula 

quinze cêntimos) por cada Acção, sendo o valor total da Oferta de € 2.079.499,32 (dois 

milhões, setenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove euros e trinta e dois cêntimos), 

tendo em consideração as Acções objecto da Oferta. 

A contrapartida em numerário será creditada em conta dos destinatários da Oferta que a 

tenham aceitado, prevendo-se que se torne disponível no segundo dia útil após a data da 

Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta.  

 

Condição Prévia  

A Oferta encontra-se sujeita à prévia obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão 

de Mercado de Valores Mobiliários, não estando subordinada à verificação de qualquer outra 

condição.  

 

Prazo da Oferta e limite mínimo de Acções a adquirir  

À data da emissão do presente Relatório ainda não está definido o período de duração da 

Oferta, nem o prazo em que a mesma decorrerá. 

A eficácia da Oferta estará sujeita, até ao termo do período da Oferta, à aquisição por parte do 

Oferente, no âmbito da Oferta, de um número de Acções que, acrescidas às acções detidas 

pelo Oferente (bem como por outras entidades indicadas como estando relacionadas com o 

Oferente sob qualquer das circunstâncias elencadas no artigo 20.º (Imputação de direitos de 

voto), número 1 do CVM) representem, pelo menos, 90% (noventa por cento) dos direitos de 

voto mais 1 (um) direito de voto na Sociedade Visada e 90% (noventa por cento) da totalidade 

das acções representativas do capital social da Sociedade Visada.  

 

Recurso ao mecanismo de aquisição potestativa e perda de qualidade de sociedade aberta  
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O Oferente informou ser sua intenção, após o Termo da Oferta, se os pressupostos legalmente 

exigidos se verificarem (e dependendo de quais os pressupostos que à data se verifiquem), 

solicitar (i) a aquisição potestativa das Acções não detidas pelo Oferente, pela IAMC, pela SGC 

e pela Principal, após o encerramento da Oferta, com a consequente perda da qualidade de 

sociedade aberta pela Sociedade Visada, nos termos dos arts 194.º e 195.º do CVM, ou (ii) a 

perda da qualidade de sociedade aberta pela Sociedade Visada ao abrigo do art. 27.º, nº 1, a), 

do CVM, sendo subsequentemente promovida a aquisição potestativa das Acções, nos termos 

do art. 490.º do Código das Sociedades Comerciais, não detidas pelo Oferente, pela IAMC, pela 

SGC e pela Principal, em ambos os casos na condição da contrapartida devida não ser superior 

à contrapartida paga na Oferta.  

 

Outras informações  

O Oferente nomeou o Banco Comercial Português, SA (Millennium Investment Banking) e a 

Caixa – Banco de Investimento, SA, como intermediários financeiros encarregados da 

assistência à Oferta.  

Caso os Accionistas da SAG GEST decidam aceitar a presente Oferta deverão manifestar a sua 

intenção durante o período da Oferta, através de ordens de venda transmitidas nas sociedades 

corretoras, nas sociedades financeiras de corretagem e nos balcões dos intermediários 

financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários.  

O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado da 

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.  

 

4. Tipo e montante da Contrapartida  

O Oferente ofereceu uma Contrapartida de € 0,0615 (seis virgula quinze cêntimos) por cada 

Acção da SAG GEST. A Contrapartida será paga em numerário. O Oferente informou no 

projecto de Anúncio de Lançamento que estarão depositados numa conta expressamente 

consignada junto do Banco Comercial Português, SA, os fundos necessários para o pagamento 

da totalidade da Contrapartida.  

 



 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Relatório do Conselho de Administração elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários  

 

Justificação da contrapartida oferecida  

Pese embora não se tratar de uma oferta pública obrigatória, a contrapartida oferecida 

respeita os requisitos previstos no nº1 do Artigo 188º do Cód.VM, uma vez que:  

(i) De acordo com a informação constante da minuta do prospecto, tanto quanto é do 

conhecimento do Oferente, nem o Oferente nem as entidades que com ele se encontram em 

alguma das situações previstas no artigo 20.º do Cód.VM, adquiriram Acções nos seis meses 

imediatamente anteriores à Data do Anúncio Preliminar, nem adquiriram Acções 

posteriormente a essa data, a preço superior ao da contrapartida oferecida; e  

(ii) Não é inferior ao preço médio ponderado dos valores mobiliários da mesma categoria que 

as Acções, transaccionados em mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon, nos seis 

meses imediatamente anteriores à Data do Anúncio Preliminar.  

 

Prémio face às cotações de mercado recentes das Acções 

No quadro seguinte evidenciam-se os prémios subjacentes ao valor da contrapartida oferecida 

face ao (i) último preço de fecho à Data do Anúncio Preliminar e ao (ii) preço médio 

ponderado, nos últimos 6 meses anteriores à Data do Anúncio Preliminar: 

 

O preço médio ponderado das Acções transaccionadas nas sessões de mercado do Euronext 

Lisbon, entre 31 de outubro de 2018 e 30 de abril de 2019 (data da última sessão de mercado 

anterior à Data do Anúncio Preliminar), foi de cerca de €0,0614 (seis virgula catorze cêntimos), 

período no qual foram transaccionadas um total de 5.767.881 Acções. Assim sendo, a 

contrapartida oferecida na Oferta representa um prémio de 0,15%, em relação ao preço médio 

ponderado das Acções e um prémio de 7,89% face ao preço de fecho à data do Anúncio 

Preliminar.  

€/Ação Prémio

Contrapartida da Oferta 0,0615 -

Preço de Fecho à Data do Anúncio Preliminar 0,0570 7,89%

Preço Médio Ponderado pelo Volume últimos 6 Meses 0,0614 0,15%

Fonte: Euronext Lisbon 

Prémio da Contrapartida face à performance da Ação SAG GEST
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O gráfico seguinte representa o preço médio ponderado por Acção e o respectivo volume de 

transacções nos seis meses anteriores à Data do Anúncio Preliminar. 

 

 

Valor contabilístico das Acções  

Os capitais próprios da SAG GEST a 31 de dezembro de 2018, ascenderam a -169.192 milhares 

de Euros, resultando, portanto, num valor patrimonial por Acção da SAG GEST, no final do 

exercício de 2018, de -1,106 Euros. Deste modo, conclui-se que a contrapartida oferecida é 

bastante superior ao valor patrimonial das Acções: 

 

Processo Especial de Revitalização da SAG e Transacção com a PHS 

2017 2018

Total do Capital Próprio ('000 €) 7.450 -169.192

Nº Ações (excluíndo ações próprias1) 152.993.383 152.993.383

Valor Contabílistico por ação (€) 0,049 -1,106

Fonte: Demonstrações Financeiras da SAG GEST

(1) A Sociedade Visada detinha um total de 16.771.015 ações próprias no final dos respetivos períodos
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Na avaliação da adequação da contrapartida, haverá também que atender ao impacto na 

Sociedade Visada da homologação judicial, ou não homologação judicial, do Acordo 

Extrajudicial de Recuperação e da concretização da Transacção, numa perspectiva de 

continuidade e sustentabilidade, ou não da actividade da Sociedade Visada. 

Conforme anteriormente sublinhado, caso o Acordo Extrajudicial de Recuperação veja a ser 

homologado e concluída a Transacção, a Sociedade Visada passará a deter (i) participações 

representativas de 40 (quarenta) por cento do capital social da Autolombos, (ii) acções 

representativas de 100 (cem) por cento do capital social da SIVA Defleet e (iii) a totalidade das 

Unidades de Participação do IMOCAR, passando a consistir a actividade da Sociedade Visada 

na gestão desses activos. 

Tendo em consideração que a participação na Autolombos não é, à data,geradora de liquidez, 

que a SIVA Defleet é uma sociedade sem actividade e ainda que, no caso do IMOCAR, se 

estime que as futuras distribuições e o valor das respectivas Unidas de Participação venham a 

ser suficientes para assegurar o reembolso e o serviço da dívida financeira até seu integral 

reembolso, o Conselho de Administração não perspectiva, porém, que as receitas futuras 

sejam suficientes para, em qualquer cenário, permitir distribuições aos accionistas antes do 

integral pagamento da dívida, dado que as receitas e os activos serão na sua totalidade 

alocados ao reembolso e ao serviço da dívida bancária.   

Assim, embora a expectativa seja a de que a sustentabilidade e continuidade da Sociedade se 

encontrarão asseguradas através dos termos do Acordo Extrajudicial de Recuperação 

submetido a homologação judicial, que permitirá remir créditos em montante suficiente para 

permitir à Sociedade Visada equilibrar o seu balanço, não existe presentemente expectativa da 

existência de aumento de valor para os accionistas, nem de futura distribuições aos mesmos, 

dado encontrar-se todo o valor futuro alocado ao reembolso da dívida. Com efeito, caso o 

valor agregado do produto líquido de alienação de activos da Sociedade, ou quaisquer receitas 

provenientes de qualquer outro activo da Sociedade, exceda o montante dos créditos 

bancários sobre a Sociedade após a remissão realizada nos termos do Acordo Extrajudicial de 

Recuperação, fica aquele valor sujeito a cláusula de “Regresso de Melhor Fortuna”, devendo 

ser integralmente distribuído pelos bancos credores na proporção da participação na remissão 

acordada ao abrigo do aludido Acordo Extrajudicial de Recuperação. 
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Assim, e olhando numa perspectiva de continuidade da SAG Gest, o valor oferecido como 

contrapartida é, na opinião do Conselho de Administração, superior ao valor accionista que se 

consegue actualmente projectar para a SAG Gest em caso de homologação do Acordo 

Extrajudicial de Recuperação e concretização da Transacção. 

Caso o Acordo Extrajudicial de Recuperação não venha a ser homologado ou a Transacção não 

se concretize, designadamente por não verificação das condições a que a mesma se encontra 

sujeita, dessa forma não ocorrendo a acordada remissão dos créditos, a continuidade e 

sustentabilidade da SAG Gest ficarão seriamente comprometidas, pelo que, também nesta 

perspectiva, o Conselho de Administração é de opinião que o valor oferecido como 

contrapartida é superior ao valor a ser atribuído às Acções num cenário de liquidação da SAG 

Gest. 

A Contrapartida Oferecida é Adequada 

Pelo exposto, o Conselho de Administração considera que a contrapartida oferecida é 

adequada dado representar a atribuição de um valor superior ao valor que, pelos diversos 

critérios acima descritos, corresponde ao que  se perspectiva possa vir a corresponder ao valor 

das acções da SAG Gest, incorporando, assim, um prémio face ao valor da cotação à data do 

anúncio preliminar, um prémio muito significativo face ao actual valor patrimonial por Acção 

da SAG Gest e ao valor que se perspectiva possa ser o valor por Acção da SAG Gest num 

cenário de implementação, com sucesso, do processo de reestruturação societária e financeira 

acordado no Acordo Extrajudicial de Recuperação e no âmbito da Transacção em que todo o 

valor gerado será alocado ao reembolso da dívida financeira, beneficiando os bancos credores 

de uma cláusula de regresso de melhor fortuna. 

5. Planos Estratégicos do Oferente para a Sociedade Visada  

Em face das dificuldades económicas e financeiras enfrentadas pela Sociedade Visada que, 

enquanto sociedade gestora de participações sociais, depende das sociedades operacionais 

por si directa e indirectamente detidas, de acordo com a informação disponibilizada o 

objectivo do Oferente é assegurar às subsidiárias da Sociedade Visada a continuidade da sua 

actividade por outra via e permitir aos accionistas venderem as suas participações na 

Sociedade Visada dado que esta, com a concretização da transacção acordada pela SAG GEST 
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com a PHS, deixará de operar no negócio do ramo automóvel, a principal actividade que 

desenvolveu desde a sua constituição. 

Os objectivos anunciados pelo Oferente são o reflexo, encontrando-se por isso totalmente em 

linha, com a reestruturação societária e financeira acordada pelo Conselho de Administração 

para a Sociedade Visada e suas subsidiárias e que visa assegurar a continuidade e 

sustentabilidade das respectivas actividades e o cumprimento das suas obrigações e que se 

encontra plasmada no Acordo Extrajudicial de Recuperação e nos termos da Transacção. 

Conforme resulta do acima exposto, consubstanciando a Transacção uma das principais 

medidas do Acordo Extrajudicial de Recuperação acordado com os principais credores da 

Sociedade e submetido a homologação judicial com vista à remissão dos créditos detidos sobre 

a Sociedade Visada e visando a Oferta, de acordo com os objectivos anunciados pelo Oferente, 

assegurar a continuidade da actividade das subsidiárias da Sociedade através da Transacção, o 

Conselho de Administração considera que os planos anunciados pelo Oferente se encontram 

em linha com o preconizado por este Conselho de Administração para assegurar a 

continuidade da actividade da Sociedade e das suas principais subsidiárias, sendo a conclusão, 

com sucesso, da Oferta e a subsequente perda de qualidade de sociedade aberta, condições 

essenciais à concretização da Transacção. 

6. Repercussões da Oferta nos interesses da SAG GEST  

Repercussões da Oferta sobre os interesses dos trabalhadores e nas suas condições de 

trabalho  

A Sociedade Visada não tem presentemente trabalhadores.   

No que respeita aos trabalhadores das suas actuais subsidiárias, em caso de sucesso da Oferta 

e efectiva conclusão da Transacção as subsidiárias do universo SIVA e Soauto serão 

transmitidas à PHS, não sendo possível à Sociedade Visada antecipar quais as repercussões 

que a transmissão para a PHS dessas subsidiárias possa vir a ter nos interesses e condições de 

trabalhos dos respectivos trabalhadores sendo no, entanto, convicção do Conselho de 

Administração da Sociedade Visada que essa transmissão e a homologação do acordo 

extrajudicial de recuperação da SIVA permitirão assegurar a continuidade e a sustentabilidade 

da respectiva actividade.  
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Quanto às sociedades que, em caso de sucesso da Oferta e conclusão da Transacção, 

permanecerão na esfera da Sociedade Visada, a única sociedade que terá trabalhadores será a 

Autolombos, na qual a Sociedade Visada detém apenas uma participação minoritária, pelo que 

não se antecipa que a Oferta tenha qualquer repercussão nos interesses e condições de 

trabalho dos respectivos trabalhadores. 

Em caso de insucesso da Oferta e/ou não conclusão da Transacção,  conforme já mencionado é 

convicção do Conselho de Administração que ficará seriamente comprometida a continuidade 

e sustentabilidade da Sociedade Visada e, eventualmente, de algumas das suas subsidiárias, 

não se conseguindo antecipar com exactidão as repercussões que tal possa vir a ter nos 

trabalhadores das subsidiárias da Sociedade Visada. 

 

Repercussões da Oferta sobre os interesses dos Clientes e nos locais em que a SAG GEST 

exerce a actividade  

A SAG GEST é uma sociedade gestora de participações sociais, não exercendo actividade 

económica directa. 

 

7. Da oportunidade da Oferta 

Constituindo o sucesso da Oferta condição para a concretização da Transacção, medida 

essencial do proposto processo de recuperação societária e financeira da SAG Gest, e 

atendendo à proposta cessação, pela SAG GEST, da actividade de distribuição e comércio 

automóvel que vinha exercendo desde a sua constituição, o Conselho de Administração 

considera oportuna a Oferta, por contribuir para o prosseguimento do processo de 

revitalização da Sociedade Visada e oferecer aos Senhores Accionistas uma possibilidade de 

saída da Sociedade Visada, num contexto especialmente difícil. 

8.Intenção dos Membros do Conselho de Administração titulares de Acções da SAG GEST, 

quanto à aceitação da Oferta  

O Oferente que assume as funções de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 

Visada e que informou no Projecto de Anúncio de Lançamento de que, na data do Anúncio 

Preliminar, era titular, directamente, de 3.915 (três mil novecentas e quinze) Acções, 
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representativas de 0,0023% (zero vírgula zero zero vinte e três por cento) do total de Acções 

representativas do Capital Social da Sociedade Visada, não está abrangido pela Oferta. 

Os restantes membros não detêm Acções.  

9. Intenção da Sociedade Visada quanto às acções próprias 

No que respeita às Acções próprias, o Conselho de Administração deliberou proceder à sua 

alienação no âmbito da Oferta, procedendo à sua aceitação caso a mesma venha a ser lançada 

ao abrigo das autorizações accionistas vigentes. 

10. Recomendação do Conselho de Administração aos accionistas da SAG GEST  

Após análise e ponderação das eventuais implicações da Oferta Pública de Aquisição de acções 

da SAG GEST, nomeadamente no que respeita:  

. aos interesses da Sociedade Visada em geral;  

. aos interesses de terceiros e credores, 

e também das contrapartidas oferecidas aos Accionistas, que nos parecem aceitáveis, dado 

que não existe presentemente qualquer expectativa da existência de aumento de valor para os 

accionistas, nem de futura distribuição de dividendos, já que as distribuições do IMOCAR e o 

valor das respectivas Unidades de Participação (únicos activos actualmente geradores de 

liquidez) serão, na sua totalidade, alocadas ao reembolso e ao serviço da dívida bancária,   

 

o Conselho de Administração recomenda aos Senhores Accionistas que aceitem a proposta de 

Oferta que lhes é apresentada.  

O Conselho de Administração aprovou o presente relatório por unanimidade dos 

administradores presentes na reunião, sendo que na reunião do Conselho de Administração 

não participou o Presidente do Conselho de Administração João Pereira Coutinho, que atenta a 

sua qualidade de Oferente, optou por não participar na respectiva deliberação. 

 

 


