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SONAE - SGPS, S. A. 
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia 
Capital social: € 2.000.000.000,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o 
número único de matrícula e identificação fiscal 500273170 

Sociedade Aberta 
 

 

DELIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO RELATIVA À TRANSACÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS 

 

 

A Sonae, SGPS, SA informa que na Assembleia Geral Anual realizada a 21 de Abril de 2008 foi 

aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta: 

 

“Propõe-se que se delibere: 

 

a) adquirir, durante os próximos dezoito meses e dentro do limite, consolidado com as 

adquiridas por sociedades dependentes, de 10% previstos no nº2 do Artº 317º do Código das 

Sociedades Comerciais, acções representativas do capital social da própria sociedade, através 

de Bolsa de Valores e/ou fora de Bolsa no caso da alienante ser uma sociedade directa ou 

indirectamente dominada por esta sociedade, por um valor não inferior ao valor médio de 

cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição deduzido de 50% e não superior 

ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição acrescido de 

dez por cento, por acção, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a 

oportunidade do investimento. 

 

b) alienar durante os próximos dezoito meses, dentro dos limites legais, um número mínimo de 

cem acções representativas do capital social da própria sociedade, através da Bolsa de Valores 

e/ou fora de Bolsa no caso da adquirente ser uma sociedade directa ou indirectamente 

dominada por esta sociedade, por um valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos 

dez dias anteriores à data da alienação deduzido de dez por cento, por acção, mandatando o 

Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade do desinvestimento.” 
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Esta informação encontra-se também disponível no site institucional da Sonae SGPS em www.sonae.pt 
 

Para mais informações, por favor contactar o Gabinete de Apoio ao Investidor da Sonae: Patrícia 

Mendes, Investor Relations Manager 00351-22-0104794 /patricia.mendes@sonae.pt 

Mais se informa que esta deliberação tem, exclusivamente, natureza autorizativa, estando a 

eventual concretização de quaisquer aquisições ou alienações de acções próprias, dependente 

da decisão do Conselho de Administração. 

 

Maia, 21 de Abril de 2008 

 
A Secretária da Sociedade 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


