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Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Ponto n.º 6

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere suprimir o valor nominal das ações representativas do capital social da
sociedade, passando este a estar representado por 140 000 000 de ações sem valor nominal, alterandose, em consequência, o n.º 2 do artigo 5.º, o nº 3 do artigo 6.º e o n.º 1 do artigo 34.º do Pacto Social,
passando os mesmos a ter a seguinte redação:
“ARTIGO QUINTO
(…)
Dois - O capital social é dividido em cento e quarenta milhões de ações ordinárias sem valor nominal.
(…)
ARTIGO SEXTO
(…)
Três - Poderão ser emitidas ações sem direito a voto que poderão ser remíveis pelo seu valor de emissão,
acrescido ou não de um prémio, se a Assembleia Geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o caso,
definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.
(…)
ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO
Um - A Assembleia Geral poderá deliberar que o capital seja reembolsado total ou parcialmente,
recebendo os acionistas o valor de emissão de cada ação ou parte dele.
(…)”

Mais se propõe que, face à alteração acima proposta, sejam renovados os poderes conferidos ao
Conselho de Administração de aumentar o capital social da sociedade até mil e duzentos milhões de
euros, por uma ou mais vezes, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Pacto Social.

Maia, 11 de Março de 2014

Pelo Conselho de Administração,

______________________________
(Rui Correia)

______________________________
(Christopher Lawrie)
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