
           
 

 

 

 

 

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 39 000 000 euros Capital Próprio: (42.442.000) euros 
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 e ao público em geral: 

 

No dia 17 de Janeiro de 2011, o SPORTING CLUBE DE PORTUGAL (SCP) e a 

SPORTING - SGPS, SA (SPORTING SGPS) comunicaram à SPORTING SAD o 

aumento das suas participações qualificadas, resultante da subscrição pelo SCP e 

pela SPORTING SGPS de acções no capital social da SPORTING SAD no âmbito 

do aumento de capital, mediante oferta pública de subscrição, de € 21 000 000,00 

 para até € 39 000 000,00, nos seguintes termos: 

 

O SCP aumentou a sua participação no capital social da SPORTING SAD de 

3.439.029 acções, correspondentes a 16,376% do capital e direitos de voto, para 

9.858.641 acções, correspondentes a 25,278% do capital e direitos de voto. 

 

A SPORTING SGPS aumentou a sua participação no capital social da SPORTING 

SAD de 13.441.222 acções, correspondentes a 64,006% do capital e direitos de 

voto, para 24.962.270 acções, correspondentes a 64,006% do capital e direitos de 

voto. 

 

 



           
 

 

 

 

 

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 é dominada pelo 

SCP, pelo que a referida participação é imputável ao SCP. 

 

Face ao exposto, no dia 17 de Janeiro de 2011 e pelo facto descrito no primeiro 

parágrafo desta comunicação, ao SCP passou a ser imputável, nos termos do art.º 

20º do Código dos Valores Mobiliários, uma participação qualificada no capital 

social e direitos de voto da SPORTING SAD de 34.840.741 acções, 

correspondestes a 89,335 % do capital social e dos direitos de voto, por força de: 

 

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

correspondentes a 64,006% do capital social e direitos de voto; 

b)  9.849.622 acções de categoria A detidas pelo SCP, correspondentes a 25,255% 

do capital social e direitos de voto; 

c) 9.019 acções de categoria B detidas pelo SCP, correspondentes a 0,023 % do 

capital social e direitos de voto; 

d) 19.830 acções de categoria B detidas por membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização do SCP e da Sporting SGPS, SA, correspondentes a 0,051 % 

do capital social e direitos de voto. 

 

Esclarece-se que o presente comunicado é efectuado nos termos 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. José Eduardo 

Fragoso Tavares de Bettencourt, Eng.º José Filipe de Mello e Castro Guedes e Dr. 

Francisco Manuel Caro de Sousa Louro exercerem simultaneamente funções nos 

Conselhos de Administração da SPORTING SAD e da Sporting SGPS, o que nos 

termos legais faz com que a SPORTING SGPS seja considerada pessoa 

estreitamente relacionada com os ditos membros dos órgãos de administração. 

 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2011 

 

O Representante para as Relações com o Mercado 

José Filipe Nobre Guedes 


