A SUMOL+COMPAL, S.A., sociedade aberta, informa o mercado que recebeu, nesta data, das
suas acionistas
Refrigor, S.A., sociedade com sede na Rua Dr. António João Eusébio, n.º 24, Carnaxide, com o
número único de matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial de Cascais e de pessoa
coletiva 500228930 e com o capital social de €8.135.230,00 (doravante “Refrigor”)
e
Frildo – Entreposto Frigorífico, Lda., sociedade com sede na Rua Dr. António João Eusébio,
n.º 24, Carnaxide, com o número único de matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial
de Cascais e de pessoa coletiva 500644942 e com o capital social de €250.000,00 (doravante
“Frildo”)
no quadro da proposta de deliberação de perda da qualidade de sociedade aberta já ontem
comunicada ao mercado e que será objeto de apreciação na assembleia geral hoje mesmo
convocada para o próximo dia 21 de dezembro de 2017, pelas 9h00, uma comunicação, dirigida
à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, informando o seguinte:
a) “A Refrigor, a Frildo, bem como qualquer das pessoas que com a Refrigor e a Frildo
estejam nalguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores
Mobiliários, não adquiriram ações da SUMOL+COMPAL, S.A., nos seis meses
imediatamente anteriores à data da convocação da assembleia geral marcada para o
próximo dia 21 de dezembro e em que se poderá vir a deliberar a perda da qualidade de
sociedade aberta da SUMOL+COMPAL, S.A.;
b) Para os efeitos dos n.ºs 3, 4 e 5 da nossa proposta de deliberação, já submetida a V.
Exa. e já divulgada ao mercado pela SUMOL+COMPAL, S.A., informamos V. Exa. que
o preço médio ponderado das ações SUMOL+COMPAL, S.A. apurado no mercado
Euronext nos seis meses imediatamente anteriores à data da convocação da assembleia
geral marcada para o próximo dia 21 de dezembro e em que se poderá vir a deliberar a
perda da qualidade de sociedade aberta da SUMOL+COMPAL, S.A., é: € 1,7181.”

Portela de Carnaxide, 28 de novembro de 2017

Pela SUMOL+COMPAL

Luís Magalhães
Representante para as Relações com o Mercado
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