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Reditus SGPS 
O Grupo Reditus é um dos maiores players nacionais no sector das Tecnologias de Informação. Fundado em 1966, 
emprega actualmente mais de 1.000 profissionais e factura mais de 100 milhões de euros por ano. As suas actividades 
estão estruturadas em quatro grandes áreas de competência – IT Outsourcing, Business Process Outsourcing, IT 
Consulting e Sistemas de Engenharia e Mobilidade. No portfólio de Clientes do Grupo estão incluídas algumas das 
maiores empresas nacionais e multinacionais a operar em Portugal, nos sectores da Banca & Seguros, 
Telecomunicações, Distribuição, Energia, Transportes e Indústria, entre outros. 

 

 

Deliberações da Assembleia Geral de 3 de Março de 2011 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a 

Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (a “Reditus”) informa que na sua 

Assembleia Geral hoje realizada foram aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade: 

i) Aumentar o capital social da Reditus de € 51.557.265,00 para € 86.557.265,00, a 

realizar, em dinheiro, no âmbito de uma oferta pública com respeito pelos direitos legais 

de preferência dos accionistas da Reditus e através da emissão de 7.000.000 novas 

acções ordinárias, tituladas e ao portador, a subscrever pelo preço unitário de € 5 

(correspondente ao respectivo valor nominal), o qual será liquidado após o termo da 

oferta pública e o apuramento dos rateios (se aplicável) segundo os procedimentos 

legais e regulamentares aplicáveis. No caso de subscrição incompleta, o aumento de 

capital ficará limitado às subscrições efectivamente recolhidas. As novas acções serão 

idênticas (fungíveis) às que actualmente representam o capital social da Reditus, 

pertencendo à mesma categoria e conferirão aos respectivos titulares os mesmos 

direitos que sejam conferidos às acções actuais. Caberá ao Conselho de Administração 

implementar e praticar todos os actos para execução desta deliberação, bem como 

fixar as demais condições aplicáveis nesse âmbito. 

ii) Alterar, a partir da liquidação do referido aumento de capital, a redacção do artigo 5.º 

n.º 1 do contrato de sociedade da Reditus, ajustando o valor do capital social e o 

número de acções da Reditus ali referido em conformidade com essa liquidação.  

iii) Alterar a redacção do artigo 6.º do contrato de sociedade da Reditus, elevando para o 

limite de 120.000.000 euros o limite até ao qual o capital social da Reditus poderá ser 

elevado, por entradas em dinheiro, por simples deliberação do seu Conselho de 

Administração.  

 

 

Alfragide, 3 de Março de 2011 

 

O Conselho de Administração 

 


