SONAECOM
M, SGPS, S..A.
Sociedad
de Aberta
Sede: Lu
ugar do Esp
pido, Via Norte, Maia
Pes
ssoa Colectiva: 502 028 351
Ca
apital Social € 366.246.8
868
Matrícu la na CRC Maia
M
n.º 502 028 351

Cerrtifico que, no
os termos da
a Ata número
o quarenta e três, consta
ante de folhaas 2 a folhas 12 do
livro
o de atas da
a Assembleia
a Geral destta Sociedade
e, se mostra que, por deeliberação to
omada
em Assembleia Geral Extrao
ordinária rea
alizada na se
ede da sociedade sita noo Lugar do Espido,
a, a dezoito de
d Novembro
o de dois mil e treze, pelas 11:00 hooras, tendo estado
e
Via Norte, Maia
os acionistass titulares de 280.870.6
693 ações reepresentativas de
pressentes ou representado
77,8
87% do cap
pital social e dos direiitos de voto
o da Sonae
ecom, SGPS
S, S.A. excluindo
5.57
71.014 (cinco milhões, quinhentas
q
e setenta e uma
u
mil, e ca
atorze) açõess próprias detidas
pela
a Sociedade
e à data de
e 18 de Novvembro de 2013, foi ap
provada a sseguinte pro
oposta
rela
ativamente ao
o ponto único da Ordem de Trabalho
os:

“Co
onsiderando que:
q
a) N
Nos termos do art.º 463
3.º do Códig
go das Socie
edades Com
merciais é daa competênc
cia da
Asssembleia Geral a delibera
ação de red ução do cap
pital social de
e uma socieedade por me
eio de
extinção de açõ
ões próprias;

Se mantém, na presente data, a situa
ação de exce
esso de capitais próprioss em duas ve
ezes e
b) S
meiia o capital social da Sociedade, refletida no
os documentos de presstação de contas
c
apro
ovados na Assembleia
A
Geral
G
Anual de Acionista
as realizada no dia 24 dee Abril de 20
013, e
na iinformação semestral
s
div
vulgada no d
dia 28 de ago
osto de 2013;

Estando a So
ociedade em
m condições de libertar o excesso de
e capital por entrega aos
s seus
c) E
acio
onistas, em contrapartid
da das suass ações, de um ativo que não é nnecessário para
p
a
prosssecução da
a sua atividad
de, e possibiilitando essa
a entrega a exposição dirreta dos acio
onistas
ao ativo de referência
r
do
d portfólio da Socied
dade, foi publicado peelo Conselh
ho de
Adm
ministração, no dia 29 de Outubro
o de 2013, o anúncio preliminar
p
(aanexo à pre
esente
Proposta) de um
ma Oferta Pú
ública de Aqu
cial e Voluntá
ária de até 888.479.803 (o
oitenta
uisição Parc
oito milhões, quatrocentas e seten
nta e nove mil, oitocen
ntas e três)) Ações Pró
óprias
e o

(dorravante "Ofe
erta"), repres
sentativas de
e 24,16% (viinte e quatro
o vírgula dezzasseis por cento)
c
do ccapital socia
al da Socieda
ade, sujeita, entre outras
s condições, à da aprovvação da pre
esente
prop
posta.

berado:
Nesstes termos, propõe-se que seja delib
1) R
Reduzir o atu
ual capital so
ocial no mon tante correspondente ao
o produto do número de ações
da Sociedade adquiridas no
n âmbito d
da Oferta pela importân
ncia de €2,445 (dois eu
uros e
arenta e cincco cêntimos), tendo com
mo finalidade a libertaçã
ão dos funddos necessários à
qua
con
ncretização da
d Oferta. A redução
r
far-sse-á por extinção das ações adquiriddas na Oferta
a, pelo
som
matório dos respetivos
r
va
alores nomin ais, e, na pa
arte restante, por reduçãoo do valor no
ominal
dass demais açõ
ões para dua
as casas deccimais inteira
as (procedendo-se ao arrredondamento por
defe
eito que parra tanto for necessário, sendo o quantitativo global
g
dessee arredondam
mento
adiccionado ao montante da
d redução e constituin
ndo-se rese
erva de cappital pelo re
eferido
qua
antitativo do arredondame
a
ento).

Aprovar a aq
quisição de até 88.479.8
803 (oitenta e oito milhõ
ões, quatroceentas e sete
enta e
2) A
novve mil, oitoce
entas e três) Ações Pró
óprias, para execução da deliberaçãão de redução de
cap
pital mencion
nada em 1), no âmbito
o da Oferta lançada em
m cumprime nto da obrig
gação
eme
ergente da publicação
p
do
o sobredito a
anúncio preliminar, nos te
ermos e con dições consttantes
do m
mesmo.

Modificar, em
m consequên
ncia da reduçção capital deliberada,
d
os
o números 1 e 2 do artigo 5.º
3) M
doss Estatutos, que
q passarão
o a ter a seg uinte redaçã
ão:
“AR
RTIGO QUINTO
Cap
pital Social
1. O capital social é de € [atual capita
al menos o montante correspondennte ao produ
uto do
núm
mero de açõ
ões da Socie
edade adquirridas no âm
mbito da Oferrta pela impoortância de €2,45
(doiis euros e qu
uarenta e cin
nco cêntimoss), menos o quantitativo global exceedente que resulte
do arredondam
mento referid
do no pontto 1 da prroposta, se for o casoo] e encon
ntra-se
egralmente su
ubscrito e realizado.
inte

o em [atual n
número de ações
a
menos
s número dee ações adqu
uiridas
2. O capital soccial é dividido
em resultado da
d Oferta] ordinárias,
o
esscriturais e nominativas
s, com o vaalor nominal de €
ociente da divisão do capital sociial, após a redução, pelo
p
novo nnúmero de ações
[quo
reprresentativo do
d mesmo] cada.”
c

4) Q
Que não se
eja alterada a redação a
atual dos Estatutos cas
so a Oferta não venha a ser
efettivada.

Que a aquissição de aç
ções própriass ora acess
soriamente deliberada
d
ppara execuçã
ão da
5) Q
redu
ução de cap
pital seja adicional e ind
dependente das referida
as na deliberração geral sobre
aqu
uisição e alienação de ações próp rias aprovad
da no âmbitto do pontoo 5 da orde
em de
trab
balhos da Asssembleia Ge
eral Anual de
e Acionistas realizada no dia 24 de A
Abril de 2013..

A proposta foi aprovada
a
porr maioria de 99,31% (nov
venta e nove
e vírgula trintta e um por cento)
c
e voto reprresentados na assemb
bleia, corres
spondendo rrespetivamente a
doss direitos de
278
8.937.248 (duzentos e se
etenta e oito
o milhões, novecentos e trinta e sette mil, duzen
ntos e
qua
arenta e oito
o) votos a favor,
f
e 1.9
933.445 (um milhão, no
ovecentos e trinta e trê
ês mil,
qua
atrocentos e quarenta cin
nco) votos co
ontra.

AS
Secretária da Sociedade,

___
___________
___________
__________
____
Célia Sá Mirand
da

