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SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: € 21.000.000 
Capital Próprio a 30 Junho 2010: €(42.442.000) 

Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e 

de identificação fiscal 503.994.499 
(Entidade Emitente) 

 
 

AVISO PARA O 
EXERCÍCIO DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO NA 

EMISSÃO DE 55.000.000 VALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATORIAMENTE 
CONVERTÍVEIS EM ACÇÕES DA SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – 

FUTEBOL, SAD, ESCRITURAIS E NOMINATIVOS, COM O VALOR 
NOMINAL UNITÁRIO DE 1 EURO REPRESENTATIVOS DA EMISSÃO 

DESIGNADA POR “VALORES SPORTING 2010” 
 

 
A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sociedade aberta, na qualidade de Entidade 
Emitente, informa os Senhores Accionistas, em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 
459.º do Código das Sociedades Comerciais, na alínea b) do número 2 do artigo 249.º do Código 
dos Valores Mobiliários e dos artigos 1º, 5º e 7º do Regulamento da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários n.º 5/2008 que, nos termos legais e estatutários, e designadamente em execução 
da deliberação da Assembleia Geral da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD de 9 de 
Setembro de 2010, vai proceder a uma emissão de 55.000.000 Valores Mobiliários 
Obrigatoriamente Convertíveis em acções da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, nos 
termos e condições constantes do presente anúncio e dos demais documentos da Oferta Pública de 
Subscrição (adiante designada por “OPS” ou “Oferta”).  
 
1. O Emitente é a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, sociedade aberta, com sede no 
Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616, em Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de identificação 
fiscal 503.994.499, com o capital social de 21.000.000 Euros (adiante designada por “Sporting 
SAD” ou “Emitente”).  
 
2. O objecto da Oferta consiste na emissão de 55.000.000 Valores Mobiliários Obrigatoriamente 
Convertíveis, escriturais e nominativos, com o valor nominal de 1 Euro cada um, através da 
subscrição pública reservada aos accionistas da Sporting SAD e demais investidores detentores de 
direitos de subscrição (adiante designados por “Valores Sporting 2010” ou simplesmente “Valores” 
ou “VMOC”) e que poderão ser objecto de transacção nos termos descritos abaixo. 
 
3. Os VMOC serão oferecidos ao preço de subscrição de 1 Euro, o que corresponde ao valor 
nominal unitário a pagar integralmente em numerário, devendo assegurar-se igualmente o 
pagamento do valor respeitante ao pedido de subscrição adicional. 
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O preço de subscrição dos VMOC será devido: 

 (a) no terceiro dia útil após o encerramento da Oferta, no caso da quantidade de Valores 
subscritos por exercício dos direitos de subscrição, e  

(b) até ao quinto dia útil após o encerramento da Oferta, no caso da quantidade dos Valores 
sobrantes atribuídos aos detentores de direitos de subscrição que para esse efeito se 
tenham candidatado e, bem assim, no caso da quantidade de Valores que, se necessário, 
venham a ser subscritos no exercício da garantia de colocação prestada, tal como descrito 
no ponto 13 do presente Aviso. 

 
Sobre o preço de subscrição poderão recair comissões ou outros encargos a pagar pelos 
subscritores, os quais constam dos preçários dos intermediários financeiros disponíveis no sítio na 
internet da CMVM em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser indicados pela instituição financeira 
receptora das ordens de subscrição. 
 
4. Os Valores têm como activo subjacente acções da Sporting SAD que serão entregues aos 
titulares em conversão obrigatória e com exclusão do reembolso em numerário, nas condições 
descritas no presente Aviso e, mais detalhadamente, no prospecto da Oferta (“Prospecto”). As 
acções da Sporting SAD que venham a ser emitidas ou entregues em virtude da conversão dos 
VMOC estarão, após a respectiva emissão, sujeitas a todas as disposições estatutárias a elas 
aplicáveis e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais acções da Sporting SAD.  
 
O pagamento do preço de subscrição dos VMOC em numerário é desde logo considerado, na data 
de subscrição, como subscrição e realização antecipada em numerário do futuro aumento de capital 
social da Sporting SAD a ocorrer com a conversão dos VMOC, não podendo os seus titulares, em 
caso algum, exigir o reembolso do preço de subscrição em numerário. 
 
5. O número de acções da Sporting SAD a entregar ou emitir em virtude da conversão dos VMOC 
resultará do quociente entre o valor nominal total dos Valores detidos pelo respectivo titular e o 
preço / rácio de conversão aplicável. Se deste quociente não resultar um número inteiro, e atenta a 
impossibilidade de serem entregues fracções de acções, o resultado será arredondado por defeito 
para um número inteiro de acções, tendo o titular dos VMOC direito a receber, em numerário, o 
valor equivalente à fracção remanescente, determinado pela multiplicação desta fracção pelo preço 
de conversão. A conversão dos Valores em acções da Sporting SAD efectuar-se-á por subscrição de 
novas acções da Sporting SAD a emitir, que serão fungíveis com as acções já admitidas ao mercado 
regulamentado Euronext Lisbon, considerando-se a declaração de subscrição pelos titulares dos 
Valores efectuada obrigatória e tacitamente na data do vencimento ou na data do vencimento 
antecipado automático dos Valores, consoante o caso. 
 
6. O preço de conversão estabelecido para os Valores é de 1 Euro. De harmonia com o previsto no 
Regulamento n.º 15/2002 da CMVM, as condições da emissão prevêem mecanismos de protecção 
dos titulares dos Valores que, em caso de ocorrência de determinados eventos, poderão determinar 
o reajustamento automático do preço e relação de conversão e, consequentemente, do número de 
unidades do activo subjacente a entregar. 
 
7. A presente emissão vence-se em 17 de Janeiro de 2016, a que corresponde um prazo aproximado 
de 5 anos. Poderá, porém, existir vencimento antecipado dos VMOC nos seguintes casos: 
 

(a) no caso de incumprimento por parte da Sporting SAD de qualquer obrigação de 
pagamento emergente da emissão de VMOC, vencendo-se a emissão, neste caso, 
automática, integral e antecipadamente na data de pagamento de juros imediatamente 
seguinte à data de incumprimento; 

(b) por opção do titular, quanto a todos ou parte dos VMOC detidos, mediante pedido 
efectuado, numa qualquer data de pagamento de juros a partir do final do 2º ano (inclusive) 
ou nos catorze dias que a antecedem, junto do intermediário financeiro onde o titular tenha 
os VMOC registados, acompanhado da respectiva ordem de bloqueio, vencendo-se nesta 
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hipótese antecipadamente os VMOC que tenham sido objecto do pedido efectuado pelo 
titular na data de pagamento de juros; 

(c) no caso de dissolução da Sporting SAD, vencendo-se, neste caso, automática e 
antecipadamente a totalidade dos VMOC na data da respectiva decisão de dissolução. 

 
Se se verificar qualquer das situações previstas nas alíneas (a) ou (c) anteriores, a Emitente 
publicará, no sítio na internet da CMVM e no boletim de cotações da NYSE Euronext Lisbon, 
anúncio do vencimento antecipado e da consequente conversão dos VMOC em acções da Sporting 
SAD. 
 
8. A Sporting SAD suportará todas as taxas relacionadas com a emissão das acções destinadas à 
conversão dos VMOC, podendo, no entanto, vir a ser cobradas comissões por parte dos 
intermediários financeiros aquando da conversão dos VMOC. 
 
9. As acções representativas do capital social da Sporting SAD transaccionadas no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon a partir do dia 15 de Dezembro de 2010, inclusive, já não conferem 
o direito de participar nesta Oferta. Serão atribuídos direitos de subscrição de VMOC na proporção 
de 1 direito de subscrição por cada acção da Sporting SAD detida.  
 
10. Os detentores de direitos de subscrição terão o direito a subscrever o número de Valores 
resultante da aplicação do factor 2,61904762 ao número de direitos de subscrição detidos no 
momento da subscrição, com arredondamento por defeito.  
 
11. Os direitos de subscrição dos Valores poderão ser exercidos durante o período de subscrição da 
Oferta que decorrerá entre as 8h30m do dia 20 de Dezembro de 2010 e as 15h do dia 12 de Janeiro 
de 2011, inclusive.  
 
12. Os accionistas da Sporting SAD que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total 
ou parcialmente, poderão, sem prejuízo da possibilidade de transmissão fora de mercado 
regulamentado, nos termos gerais de direito, proceder à sua alienação no mercado regulamentado 
Euronext Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem 
ser exercidos até ao quarto dia útil anterior ao final do prazo para a subscrição dos VMOC, ou seja 
desde o dia 20 de Dezembro de 2010 até ao dia 6 de Janeiro de 2011. Caso os direitos de subscrição 
não sejam exercidos ou alienados até ao final do período de subscrição, os mesmos serão extintos 
sem qualquer contrapartida. O código ISIN dos direitos de subscrição dos Valores é o 
PTSCP1ZMS002. 
 
13. Os VMOC não subscritos em virtude do exercício dos direitos de subscrição, serão objecto de 
rateio pelos detentores dos direitos de subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever 
um número de Valores superior àquele a que teriam direito, na proporção do valor das respectivas 
subscrições, com arredondamento por defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser feito 
conjuntamente com o pedido de subscrição. Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de 
subscrição em rateio todos os Valores eventualmente sobrantes serão subscritos pelo Banco 
Espírito Santo, S.A. e pelo Banco Comercial Português, S.A., em partes iguais, no âmbito de um 
contrato de garantia de colocação celebrado entre estes e a Sporting SAD. 
 
14. As ordens de subscrição de VMOC poderão ser apresentadas em qualquer dos intermediários 
financeiros legalmente habilitados a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários. 
As ordens de subscrição podem ser revogadas até 5 dias antes de findar o prazo da Oferta, ou seja, 
são irrevogáveis a partir do dia 8 de Janeiro de 2011, inclusive. 
 
15. As ordens de subscrição de Valores deverão ser transmitidas pelos intermediários financeiros 
para a Interbolsa, de acordo com o sistema habitual de processamento de ordens de subscrição em 
operações de aumento de capital reservado a accionistas titulares de direitos de subscrição ou às 
pessoas que tenham adquirido direitos de subscrição de Valores.  
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Os intermediários financeiros deverão igualmente enviar ao Espírito Santo Investment Bank e ao 
Millennium investment banking o resultado diário das ordens de subscrição por eles recebidas 
durante o período de subscrição. 
 
16. A entrega dos Valores aos investidores que participem na Oferta será efectuada através da 
respectiva inscrição nas contas de registo individualizado de valores mobiliários da titularidade dos 
respectivos adquirentes, domiciliadas junto de intermediários financeiros legalmente habilitados 
para prestar a actividade de registo e depósito de valores mobiliários escriturais e que tenham conta 
aberta junto da Central de Valores Mobiliários.  
 
17. Os Valores a emitir no âmbito da presente Oferta foram objecto de pedido de admissão à 
negociação ao mercado regulamentado Euronext Lisbon. 
 
18. Os intermediários financeiros responsáveis pela assistência e organização da presente Oferta são 
o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 38, em 
Lisboa, com o capital social de 180.000.000 Euros, matriculado na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501.385.932 
(“Espírito Santo Investment Bank”) e o Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. 
João I, 28, no Porto, com o capital social de 4.694.600.000 Euros, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501.525.882, 
agindo através da sua área de banca de investimento (“Millennium investment banking”). 
 
19. Em paralelo à presente Oferta, a Sporting SAD irá proceder a uma emissão de 18.000.000 de 
novas acções, através de Oferta Pública de Subscrição reservada aos accionistas da Sporting SAD e 
demais investidores detentores de direitos de subscrição. Esta emissão é, também, objecto do 
prospecto da Oferta e é divulgada, nesta data, através de aviso para exercício de direitos de 
subscrição autónomo.  
 
20. Caso ocorra alguma situação que obste à concretização da Oferta, nos termos expostos no 
presente Anúncio, a Sporting SAD compromete-se a informar imediatamente o mercado. 
 
21. Conforme mais detalhadamente irá constar do Prospecto, a presente Oferta rege-se pelo 
disposto no Código dos Valores Mobiliários, podendo nela participar todos os accionistas da 
Sporting SAD e demais investidores detentores de direitos de subscrição cuja participação na 
Oferta não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável. 
 
Lisboa, 10 de Dezembro de 2010. 
 
 

A Entidade Emitente 
 

Os Intermediários Financeiros 

Sporting SAD Espírito Santo Investment Bank 
 
 

Millennium investment banking 

 


