
           
 

 

 

 

 

 

 
 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 

 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 67 000 000 euros 
Capital Próprio: (118 030.000) euros aprovado na Assembleia Geral de 1 de Outubro de 2014 

Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e 

Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 

 

 

COMUNICADO 

 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16º e 20º do Código dos 

Valores Mobiliários e no artigo 2º-A do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, bem 

como do disposto no n.º 1 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários, a 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (Sporting SAD), vem prestar 

a seguinte informação ao mercado: 

 

No dia 21 de Novembro de 2014, a SPORTING SAD comunicou ao mercado a 

fusão, por incorporação total, da sociedade Sporting Património e Marketing, S.A. 

com a Sporting SAD, com a consequente extinção daquela. Esta fusão implicou um 

aumento de capital social da Sociedade no montante de Euros 8.000.000,00, que, 

em consequência, passou de Euros 39.000.000,00 para Euros 47.000.000,00. 

 

Na mesma data, resultante da subscrição pelo SCP de acções no capital social da 

SPORTING SAD decorrentes da fusão referida no parágrafo anterior, o SPORTING 

CLUBE DE PORTUGAL (SCP) comunicou à SPORTING SAD o aumento da sua 

participação qualificada no capital social da SPORTING SAD de 9.858.745 acções, 

correspondentes a 25,279% do capital e direitos de voto, para 17.858.641 acções, 

correspondentes a 26,654% do capital e direitos de voto. 

 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

No mesmo dia 21 de Novembro de 2014, a SPORTING SAD comunicou ainda ao 

mercado novo aumento do capital social da Sociedade, no montante de Euros 

20.000.000,00, realizado mediante a incorporação de um crédito de igual montante 

detido pela HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S.A., correspondente 

à emissão de vinte milhões de novas acções, com o valor nominal de um euro cada 

uma, em consequência do qual o capital social da Sociedade passou de Euros 

47.000.000,00 para Euros 67.000.000,00. 

 

Cumpre-nos ainda e ao abrigo do art.º 16º n.º 4 alínea a) do Código dos Valores 

Mobiliários, informar V. Exas. que a sociedade SPORTING SGPS, SA (SPORTING 

SGPS) é dominada pelo SCP, pelo que a participação da SPORTING SGPS é 

imputável ao SCP. 

 

Nos termos do art.º 20º do Código dos Valores Mobiliários, no dia 21 de Novembro 

de 2014 e em virtude dos dois identificados aumentos de capital, a participação 

qualificada imputável ao SCP no capital social e direitos de voto da SPORTING 

SAD passou a ser de 42.853.575 acções, correspondestes a 63,960% do capital 

social e dos direitos de voto, por força de: 

 

a) 17.858.641 acções de categoria A detidas pelo SCP, correspondentes a 

26,654% do capital social e direitos de voto; 

b) 9.123 acções de categoria B detidas pelo SCP, correspondentes a 0,013 % do 

capital social e direitos de voto; 

c) 24.962.270 acções de categoria B detidas pela SPORTING SGPS, 

correspondentes a 37,257% do capital social e direitos de voto; e 

d) 23.541 acções de categoria B detidas por membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização do SCP e da Sporting SGPS, SA, correspondentes a 0,035 % 

do capital social e direitos de voto. 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

Cumpre ainda informar que o presente comunicado é igualmente efectuado nos termos 

e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 248º-B do Código dos Valores 

Mobiliários conjugado com a parte final da alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo, em 

virtude dos Senhores Dr. Bruno de Carvalho, Dr. Carlos Vieira e Dr. Vitor Ferreira 

exercerem simultaneamente funções nos Conselhos de Administração da SPORTING 

SAD e da SPORTING SGPS, o que nos termos legais faz com que esta sociedade seja 

considerada pessoa estreitamente relacionada com os identificados membros do 

Conselho de Administração. 

 

Lisboa, 23 de Dezembro de 2014 

 

 

O Conselho de Administração  


