
PORTO NOVO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 
Sede: Rua da Portela, nº 34, 3050-151 Mealhada 

Capital Social: € 50.000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o 

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 510.154.298 

 
Anúncio 

 
Face à obrigação legal, estipulada pela Lei nº 15/2017, de 03 de Maio e regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 123/2017, de 25 de Setembro, de os emitentes de valores mobiliários ao 
portador deverem proceder à respectiva conversão em valores mobiliários nominativos até 04 
de Novembro de 2017, torna-se público a todos os Senhores Accionistas de que foi 
deliberado, por unanimidade, em Assembleia Geral, realizada em 20/09/2017, proceder à 
conversão das 10.000 (dez mil) acções tituladas ao portador, que actualmente representam o 
capital social da sociedade “Porto Novo, Sociedade Imobiliária, S.A.”, em 10.000 (dez mil) 
acções tituladas nominativas, devendo os actuais títulos representativos das referidas acções ser 
rectificados por forma a passarem a conter o registo do respectivo titular, para o que os 
Senhores Accionistas deverão apresentá-los ao Administrador Único da sociedade, para efeitos 
da sua actualização, até ao dia 31 de Outubro de 2017. 

Mais se informa que, no seguimento daquela deliberação de conversão, e na mesma 
assembleia geral, os accionistas deliberaram ainda, igualmente por unanimidade, proceder à 
alteração do texto dos artigos 6º, nºs. 1 e 2 do artigo 7º e 11º, nº 1 do Pacto Social da sociedade 
“Porto Novo, Sociedade Imobiliária, S.A.”, de forma a adaptá-los àquela referida deliberação 
de conversão, sendo que o respectivo pedido de inscrição daquelas alterações do contrato de 
sociedade irá ser apresentado a registo comercial em 10 de Outubro de 2017. 

Finalmente alertam-se os Senhores Accionistas para o facto de a não conversão das 
acções até àquela referida data ter como consequência a proibição da sua transmissão e a 
suspensão do direito a participar em distribuição de resultados, ficando as mesmas apenas 
com a legitimidade para solicitação do registo a favor dos seus titulares. 

 
Porto, 03 de Outubro de 2017 

O Administrador-Único 
João Barbosa Machado 


