
SPORTING – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD
Sede Social – Estádio José Alvalade – 1600 Lisboa

NIPC 503 994 499 – Mat. C.R.C. Lisboa nº 07679

Capital Social – € 22 000 000

Capital Próprio – (€ 47 246 584)

(Sociedade aberta)

COMUNICADO

Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que 
decorre da alínea b) do número 2 do Artigo 2º do Regulamento nº 24/2000 

da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a SPORTING-Sociedade
Desportiva de Futebol, SAD, com valores admitidos à negociação no

segundo mercado, comunica que por deliberação da Assembleia Geral de 
Accionistas realizada em 28 de Março de 2005:

1. Foi por escritura pública realizada em 31 de Março de 2005 elevado 

o capital social da Sociedade, de € 22 000 000 (vinte e dois milhões
de euros) para € 42 000 000 (quarenta e dois milhões de euros).

2. O aumento de capital, no montante de € 20 000 000 (vinte milhões

de euros), foi efectuado mediante a emissão de 10 000 000 (dez 
milhões) de novas acções escriturais nominativas, das quais

1 500 000 (um milhão e quinhentas mil) da categoria A e 8 500 000 
(oito milhões e quinhentas mil) da categoria B, com o valor nominal 

de € 2 (dois) e um ágio de € 0,65 (sessenta e cinco cêntimos) cada 
uma, a realizar por entradas em dinheiro, respectivamente, pelo

Sporting Clube de Portugal e pela SPORTING-Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, SA.

3. Após o aumento de capital a SPORTING-Sociedade Gestora de
Participações Sociais passa a deter 12 996 222 acções e o Sporting 

Clube de Portugal 3 428 684 acções.
4. Nos termos da alínea b) do nº1 do artº 20 do Código dos Valores 

Mobiliários, considerando que a SPORTING-Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, SA se encontra em relação de domínio com o 
Sporting Clube de Portugal, os direitos de voto imputáveis às duas 

entidades ascendem a 78,2% do capital social a que correspondem
16 424 906 acções.

Lisboa, 31 de Março de 2005

Rui Bacelar Meireles


