SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD
Sociedade Aberta
Capital Social: € 6.000.000
Capital Próprio individual a 30 de junho de 2019: € 19.094.218
Capital Próprio individual a 31 de dezembro de 2018: € 8.795.610
Sede: Estádio Municipal de Braga, Apartado 12, 4700-087 Braga, Portugal
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga
Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Coletiva: 504205498

COMUNICADO
A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos
do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A
do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com o FUTBOL
CLUB BARCELONA para a transferência a título temporário para a restante época
desportiva de 2019/2020, sem custos (i.e., sem “loan fee”), e para a contratação em
definitivo no final da presente época desportiva do jogador ABEL RUIZ ORTEGA, de
nacionalidade Espanhola, nascido a 2000-01-28, mediante o pagamento da quantia de
8.000.000,00€ (oito milhões de euros), a liquidar mediante plano prestacional ao longo
de 5 (cinco) anos a contar de Julho de 2020.
O FUTBOL CLUB BARCELONA terá ainda direito a 20% da mais-valia numa futura
transferência do jogador, bem como o direito de recompra dos seus direitos, até 30 de
Junho de 2022, pela quantia de 40.000.000,00€ (quarenta milhões de euros).
O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência definitiva acresce ao valor
referido e é da responsabilidade da SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD.
Mais se informa que a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD celebrou
com o jogador um contrato de trabalho desportivo para a restante época (para vigorar
durante a cedência temporária) e um contrato de trabalho desportivo para vigorar por 5
(cinco) épocas desportivas adicionais a partir de 2020/2021 até 2024/2025, inclusive, o
qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 45.000.000,00€ (quarenta e cinco milhões
de euros).
O Conselho de Administração
Braga, 31 de Janeiro de 2020

