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PROPOSTA RELATIVA AO PONTO SÉTIMO 

   

Deliberar sobre a redução do capital social do atual montante de € 86.962.868,00, para € 

60.874.007,60, com vista à cobertura parcial de resultados transitados negativos, sendo a redução 

efetuada através da diminuição do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital 

social de € 1,00 para € 0,70, mantendo-se o capital social representado pelo mesmo número de 

ações, com a consequente alteração da redação do número um do Artigo Quarto do Contrato de 

Sociedade. 

 

A. A situação patrimonial da GLINTT, reportada a 31 de Dezembro de 2021, conforme aprovada em 

Conselho de Administração e divulgada ao mercado, era resumidamente a seguinte: 

 

Capital social 86.962.868,00 
Prémios de emissão 10.255.221,00 
Reserva Legal 2.103.238,04 
Outras reservas 564.286,00 
Resultados transitados (27.519.763,00) 
Resultado retidos no exercício 2.738.103,00 
Total do capital próprio 75.103.953,04 

 

B. Atendendo a que o Código das Sociedades Comerciais prevê, no seu artigo 94.º, que uma 

sociedade pode reduzir o seu capital para cobertura de prejuízos, considerou-se oportuno 

submeter à aprovação desta Assembleia Geral uma operação de redução do capital da sociedade 

com o objetivo de cobertura parcial dos resultados transitados negativos registados a 31 de 

Dezembro de 2021, no montante global de € 27.519.763. 

 

C. A concretização desta operação permite refletir melhor o potencial atual de criação de valor para 

o acionista decorrente da execução do plano estratégico aprovado, bem como criar as condições 

necessárias para a ocorrência de uma futura distribuição de dividendos, se assim for decidido em 

Assembleia Geral. 

 



D. Esta operação concretiza-se com os seguintes movimentos: 

 

 Situação Inicial Movimentos Situação Final 
CAPITAL PRÓPRIO    
Capital social 86.962.868,00 (26.088.860,40) 60.874.007,60 
Prémios de emissão 10.255.221,00 - 10.255.221,00 
Reserva Legal 2.103.238,04 - 2.103.238,04 
Outras Reservas 564.286,00 - 564.286,00 
Resultados transitados (27.519.763,00) 26.088.860,40 (1.430.902,60) 
Resultado retidos no exercício 2.738.103,00 - 2.738.103,00 
Total do capital próprio 75.103.953,04  75.103.953,04 

 

 

E. Em resumo, os resultados transitados negativos (- € 27.519.763,00) seriam parcialmente cobertos 

por uma redução de capital de € 26.088.860,40, com o que ficariam criadas as condições 

necessárias e suficientes para que a sociedade possa, quando os seus Acionistas o entenderem, 

proceder a distribuição de resultados. 

 

F. A proposta redução do capital social de € 26.088.860,40 seria levada a cabo por uma diminuição 

proporcional do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social da GLINTT 

de € 1,00 para € 0,70, mantendo-se o capital social representado pelo mesmo número de ações 

(86 962 868). 

 
G. É ainda de sublinhar que, por efeito desta operação, não será afetado o total dos capitais próprios 

da GLINTT, além de que a situação líquida da sociedade ficará a exceder o novo capital social em 

mais de 20%, assim se dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 
Pelo exposto, 

 

PROPÕE-SE 

 

Que a Assembleia Geral aprove a redução do capital social de € 86.962.868,00 para € 

60.874.007,60, para cobertura de resultados transitados negativos, sendo a redução efetuada 

através da diminuição proporcional do valor nominal da totalidade das ações representativas do 

capital social da GLINTT de € 1,00 para € 0,70, mantendo-se o capital social representado pelo 



mesmo número de ações (86 962 868), e consequente alteração do número um do Artigo Quarto 

do Contrato de Sociedade, que passará a ter a seguinte redação: 

 

ARTIGO QUARTO 

(Capital Social) 

UM – O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 60.874.007,60 (sessenta milhões, 

oitocentos e setenta e quatro mil, sete euros e sessenta cêntimos), representado por 86.962.868 

(oitenta e seis milhões, novecentas e sessenta e duas mil, oitocentas e sessenta e oito) acções, com 

o valor nominal de € 0,70 (setenta cêntimos) cada. 

DOIS – (…) 

 
 
 
 
 

Sintra, 29 de abril de 2022 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 


