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Informação privilegiada 
 
Lisboa, 25 de julho de 2019 

 

 

O Conselho de Administração da Novabase – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. (“Novabase” ou “Sociedade”) informa, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que, na sua reunião 

ocorrida hoje, deliberou aprovar uma atualização à estratégia para os anos 2019 e 

seguintes (“Update Estratégico 2019+”), cujos traços essenciais constam da 

apresentação divulgada em anexo, tendo sido igualmente aprovada a informação 

financeira semestral relativa ao 1º semestre de 2019, constando os principais destaques 

da mesma, igualmente da referida apresentação. 

 

Na reunião do Conselho de Administração foi deliberado, por proposta da Comissão 

Executiva, que, dado o enquadramento do Update Estratégico 2019+, deixará de vigorar 

a política de remuneração acionista atualmente em vigor na Novabase de distribuição 

anual de um montante correspondente a, pelo menos, 30% do resultado líquido 

consolidado do Grupo Novabase apurado em cada exercício social. Com a presente 

alteração, pretende-se garantir flexibilidade para otimizar a alocação dos recursos 

financeiros disponíveis, ao serviço das iniciativas do Update Estratégico 2019+. No 

entanto, dada a posição inicial de disponibilidades no balanço da sociedade e o objetivo 

de posicionar a ambição de crescimento num intervalo de risco sustentável, poderão ser 

elaboradas propostas de remuneração acionista para distribuir disponibilidades 

excedentes. Adicionalmente, serão sempre aplicáveis as regras gerais decorrentes da lei 

e dos estatutos da Novabase nesta matéria. 

 

A Novabase mais informa ter igualmente sido deliberado pelo Conselho de 

Administração solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de 

uma Assembleia Geral de acionistas para deliberar, designadamente, sobre: 

 

1. Uma proposta de distribuição aos acionistas de reservas e resultados transitados 

no montante total de € 11.304.501,84 (onze milhões, trezentos e quatro mil, 
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quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos de euro), correspondente a 

€ 0,36 (trinta e seis cêntimos de euro) por ação.  

2. Uma proposta de redução de capital no montante de € 4,396,195.16 (quatro 

milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e cinco euros e 

dezasseis cêntimos de euro) com a atribuição aos acionistas de €0,14 (catorze 

cêntimos de euro) por ação, seguida de um aumento de capital por incorporação 

de prémios de emissão no montante de € 43.333.923,72 (quarenta e três 

milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e três euros e setenta e 

dois cêntimos de euro). Após estas operações, o capital social da Novabase será 

fixado em € 54.638.425,56 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito 

mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos de euro) 

representado por ações com o valor nominal unitário de €1,74 (um euro e 

setenta e quatro cêntimos de euro). 

3. Uma proposta de Plano de Stock Options, dirigido a membros do Conselho de 

Administração da Novabase e colaboradores da Novabase ou de outras 

sociedades do Grupo Novabase, tendo por objeto até 10% do atual capital da 

Sociedade.  

4. Uma proposta para um Programa de Recompra de Ações Próprias destinado ao 

cumprimento das obrigações de liquidação das opções a atribuir no âmbito do 

Plano de Stock Options acima referido, caso o mesmo seja aprovado, no âmbito 

do qual poderão ser adquiridas ações até um montante de 10.000.000 euros 

(dez milhões de euros). 

 

A convocatória e a documentação preparatória da mesma serão divulgadas nos prazos 

legais, uma vez que seja fixada a data da referida reunião da Assembleia Geral.  

 

Mais se informa que será realizado um webcast sobre o Update Estratégico 2019+ e a 

informação financeira relativa ao 1º semestre de 2019 na presente data, às 17 horas de 

Lisboa (GMT+1). Mais informação poderá ser consultada em www.novabase.pt. 


