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Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa 

Capital Social: € 54.638.425,56 

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182 

 

Informação Privilegiada 

Redução e Aumento do Capital Social 

Lisboa, 25 de outubro de 2019 

A Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante “Novabase”) 

informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do artigo 1.º do 

Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que, em cumprimento das deliberações tomadas 

pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de setembro de 2019, nos 

termos oportunamente divulgados ao mercado, a Novabase submeteu a registo, junto da 

Conservatória do Registo Comercial, as seguintes operações: 

a) Redução do seu capital social, de € 15.700.697 para € 11.304.501,84, com 

vista à libertação de excesso de capital, mediante a redução do valor 

nominal da totalidade das ações representativas do capital social, de € 0,50 

para € 0,36 e, em consequência, alteração do número 1 artigo 4.º dos 

estatutos sociais; e 

b) Aumento do seu capital social, de € 11.304.501,84 para € 54.638.425,56, por 

incorporação do montante de € 43.333.923,72 da reserva de prémios de 

emissão, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações 

representativas do capital social de € 0,36 para € 1,74 e, em consequência, 

alteração do número 1 do artigo 4.º dos estatutos sociais e supressão do 

número 2 do mesmo artigo, com a consequente renumeração dos restantes 

números do mencionado artigo. 

As referidas operações já foram objeto de inscrição junto da Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa. 

Em resultado do registo de tais operações, o capital social da Novabase ascende a 

€ 54.638.425,56 e o valor nominal de todas as ações representativas do capital social da 

Novabase é de € 1,74. 

As operações acima referidas estarão concluídas junto da Central de Valores Mobiliários, 

nos termos e prazos legais que constarão de anúncio a divulgar oportunamente. 


