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OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE 55.000.000 VALORES MOBILIÁRIOS 
OBRIGATORIAMENTE CONVERTÍVEIS EM ACÇÕES  

DA SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD, 
ESCRITURAIS E NOMINATIVOS, COM O VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA 

 
RESULTADOS DA OFERTA E DO RATEIO 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 127º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se 

público que foi integralmente subscrita a Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) acima referida, 

respeitante à emissão de 55.000.000 Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (“VMOC”), 

escriturais e nominativos, com valor nominal de 1 Euro cada, que foram oferecidos à subscrição dos 

accionistas e demais investidores detentores de direitos de subscrição da SPORTING CLUBE DE 

PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD”).  

 

No exercício dos respectivos direitos de subscrição, foram subscritos 157.830 VMOC, representativos 

de cerca de 0,29% do total de VMOC a emitir no âmbito da presente OPS, tendo ficado disponíveis 

para rateio 54.842.170 VMOC. Os pedidos de subscrição adicional de VMOC em rateio totalizaram 

8.265 VMOC, valor inferior à quantidade de VMOC sobrantes, pelo que o processo de rateio, entre 

todos os subscritores que manifestaram interesse em subscrever um número de VMOC superior 

àquele a que teriam proporcionalmente direito, resultou na atribuição da totalidade dos VMOC 

suplementares pedidos em rateio. 
 

Tal como previsto nas condições da Oferta, no âmbito da garantia de colocação assumida pelo Banco 

Comercial Português, S.A. e pelo Banco Espírito Santo, S.A. (conjuntamente os “Bancos”) os 

54.833.905 VMOC sobrantes, após a satisfação das ordens de subscrição e dos pedidos de subscrição 

em rateio, foram subscritos pelos Bancos - o Banco Comercial Português, S.A. subscreveu 27.416.953 

VMOC e o Banco Espírito Santo, S.A. subscreveu 27.416.952 VMOC. 

 

A liquidação financeira dos VMOC subscritos no exercício dos direitos de subscrição deverá ocorrer 

em 17 de Janeiro de 2011 e a liquidação financeira dos VMOC atribuídos em resultado de pedidos de 

subscrição adicional de VMOC em rateio bem como dos VMOC subscritos pelos Bancos, no âmbito da 

garantia de colocação assumida, deverá ocorrer em 19 de Janeiro de 2011. 
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Mais se informa que já foi requerida a admissão à negociação ao mercado regulamentado Euronext 

Lisbon da totalidade dos 55.000.000 VMOC a emitir, perspectivando-se que a referida admissão à 

negociação venha a ocorrer no dia 20 de Janeiro de 2011, ou em data aproximada. 

 

Lisboa, 14 de Janeiro de 2011. 

 

A Entidade Emitente 
 

Os Intermediários Financeiros 

Sporting SAD Espírito Santo Investment Bank 

 

 

Millennium investment banking 

 

 

  

 


