EXTRATO

DA

ATA

DA

REUNIÃO

DA

ASSEMBLEIA

GERAL

DE

OBRIGACIONISTAS TITULARES DE OBRIGAÇÕES DA EMISSÃO DE ATÉ
€30.000.000 DE OBRIGAÇÕES BEST OF FIXED/FLOATING CALLABLE NOTES
DUE 2018
___Ao oitavo dia do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas, reuniu a
Assembleia Geral dos obrigacionistas titulares de obrigações da emissão de até
€30.000.000 de obrigações Best of Fixed/Floating Callable Notes due 2018 (os
“Obrigacionistas” e as “Obrigações”, respetivamente), emitidas pela sociedade
comercial anónima com a firma “SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.”,
Sociedade Aberta, titular do número único de Identificação de Pessoa Coletiva e de
matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 255 342, com o
capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões de euros
(doravante a “Sociedade”). A reunião teve lugar no Leap Center, no Espaço
Amoreiras, Centro Empresarial, na Rua D. João V, n.º 24, 1.03, em Lisboa, por a
sede da Sociedade não reunir condições para o efeito”)._______________________
___A reunião havia sido regularmente convocada pelo Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Dr. Daniel Proença de Carvalho, por solicitação do Conselho de
Administração, por anúncios publicados no dia quinze de junho de 2016, nos sítios
da Internet da Sociedade, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(www.cmvm.pt) e no Portal da Justiça (www.mj.gov.pt/publicações), para deliberar
sobre a seguinte ordem de trabalhos:______________________________________
___Ponto Um: Deliberar sobre o estabelecimento de um período de carência no
vencimento de juros das Obrigações a ocorrer entre os dias 8 de abril de 2016 e 7 de
julho de 2016;
___Ponto Dois: Deliberar sobre a alteração da data de vencimento das Obrigações
(Maturity Date) de 8 de julho de 2018 para 8 de julho de 2021;
___Ponto Três: Deliberar sobre a alteração da periodicidade do vencimento e
pagamento de juros das Obrigações, passando as datas de vencimento de juros a ser
anuais e o respetivo pagamento a ocorrer no dia 8 de julho de cada ano em que haja
lugar ao pagamento de juros;
___Ponto Quatro: Deliberar sobre a alteração da taxa de juro aplicável às
Obrigações, passando a mesma a ser de 3% ao ano para os períodos de pagamento
de juros (Interest Period) que ocorrem entre os dias 8 de julho de 2016 e a data de
vencimento das Obrigações (Maturity Date); e

___Ponto Cinco: Deliberar sobre a alteração dos documentos necessários à
implementação das modificações aos termos e condições das Obrigações constantes
do Private Placement Memorandum, incluindo nomeadamente a alteração da ficha
técnica respetiva.
___Os termos em maiúsculas e em itálico usados na presente ata, salvo indicação
em contrário, têm o significado que lhes tenha sido atribuído nos termos e condições
das Obrigações constantes do respetivo Private Placement Memorandum.
___A reunião foi presidida pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
que, após confirmação de que se verificavam os requisitos previstos na lei para a
realização

da

Assembleia,

e

constatando

que

se

encontravam

presentes

e

representados Obrigacionistas detentores de obrigações correspondentes a 71,17%
do total da emissão, conforme lista de presenças devidamente organizada e que fica
arquivada na Sociedade, considerou estarem reunidas as condições para o seu
funcionamento, podendo validamente deliberar. A reunião foi secretariada pela
Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Sra. Dra. Ana Sá Couto._______________
___Após ter saudado os obrigacionistas e os membros dos órgãos sociais presentes
na Assembleia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou aberta a
sessão, lembrando os pontos da Ordem do Dia constantes da Convocatória antes
referida._____________________________________________________________
___Antes de passar à apreciação dos referidos pontos da agenda, o Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral propôs à Assembleia que a discussão das
propostas fosse feita em conjunto, atenta a coerência lógica entre os vários pontos
em apreciação pelos Senhores Obrigacionistas, sem prejuízo de a votação de cada
um dos pontos da Ordem do Dia ser realizada de forma separada, uma vez
terminada essa discussão. Neste contexto, ainda, o Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Geral solicitou a dispensa da leitura do texto de cada uma das propostas
de deliberação submetidas à apreciação dos Senhores Obrigacionistas juntamente
com a convocatória desta Assembleia, nos termos e dentro dos prazos legais.
___Obtida a concordância da Assembleia com a proposta do Senhor Presidente da
Mesa da Assembleia Geral e dispensada a leitura do texto integral das propostas de
deliberação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou a palavra ao
Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey para que, em nome do Conselho de
Administração a que preside, apresentasse os esclarecimentos que considerasse

convenientes em relação às propostas de deliberação em apreciação pelos Senhores
Obrigacionistas.
[...]________________________________________________________________
___Encerrado o debate, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral propôs
que

se

passasse

à

votação

das

propostas

de

deliberação,

esclarecendo

o

procedimento de contagem de votos adoptado nesta Assembleia.
___Tendo sido retirada, pelo Conselho de Administração, a proposta relativa ao
Ponto Um da Ordem do Dia, foi dado início à votação dos pontos seguintes:
___Ponto Dois: Deliberar sobre a alteração da data de vencimento das Obrigações
(Maturity Date) de 8 de julho de 2018 para 8 de julho de 2021. A proposta foi
aprovada por 63,70% dos votos correspondentes às Obrigações emitidas.
___Ponto Três: Deliberar sobre a alteração da periodicidade do vencimento e
pagamento de juros das Obrigações, passando as datas de vencimento de juros a ser
anuais e o respetivo pagamento a ocorrer no dia 8 de julho de cada ano em que haja
lugar ao pagamento de juros. A proposta foi aprovada por 64,78% dos votos
correspondentes às Obrigações emitidas.
___Ponto Quatro: Deliberar sobre a alteração da taxa de juro aplicável às
Obrigações, passando a mesma a ser de 3% ao ano para os períodos de pagamento
de juros (Interest Period) que ocorrem entre os dias 8 de julho de 2016 e a data de
vencimento das Obrigações (Maturity Date). A proposta foi aprovada por 65,95% dos
votos correspondentes às Obrigações emitidas.
___Ponto Cinco: Deliberar sobre a alteração dos documentos necessários à
implementação das modificações aos termos e condições das Obrigações constantes
do Private Placement Memorandum, incluindo nomeadamente a alteração da ficha
técnica respetiva. A proposta foi aprovada por 64,68% dos votos correspondentes às
Obrigações emitidas.
___Nada mais havendo a discutir e a aprovar nos termos da Ordem de Trabalhos, o
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a presença dos Senhores
Obrigacionistas e dos membros do Conselho de Administração presentes da
Assembleia, e declarou encerrada a presente Assembleia Geral, não sem antes, pelo
Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey, ter dirigido um novo agradecimento os
Senhores Obrigacionistas pela sua participação, e ao Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia

Geral

pela

forma

como

foram

desenvolvidos

os

trabalhos

da

reunião._____________________________________________________________

___O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu os cumprimentos,
em nome da Mesa, e concluídos que foram os trabalhos, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão, pelas 10:00 horas, a qual, para constar, se
encontra lavrada nesta acta que, depois de lida, vai ser assinada por si e pela
Secretária da Mesa da Assembleia.________________________________________

