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INFORMAÇÃO
Barcelos, 3 de Agosto de 2020
Aprovação do Aumento de Capital pela Assembleia Geral
A Flexdeal-SIMFE, S.A. Sociedade Aberta, informa que, na Assembleia Geral de Acionistas que
se reuniu no dia 3 de agosto de 2020, foi aprovada por unanimidade a deliberação de aumento de
capital da Sociedade a realizar na modalidade de novas entradas em numerário, até ao montante de €
10.000.000 (dez milhões de euros), mediante a emissão de um máximo de 2.000.000 (dois milhões)
de ações nominativas com o valor nominal de € 5,00 (cinco euros) cada uma. A emissão de Novas
Ações não incluirá prémio de emissão.
O aumento de capital será subscrito pelos atuais acionistas da Flexdeal, no exercício dos
respetivos direitos legais de preferência, por investidores que adquiram direitos de subscrição e, a
título subsidiário, pelos investidores em geral, através de uma oferta pública de subscrição de ações.
O período em que decorrerá a oferta pública de subscrição constará do respetivo prospeto, o
qual será, após aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, divulgado no seu Sistema
de Difusão de Informação.
Caso findo o período de subscrição não tenha sido atingido o máximo de 2.000.000 (dois
milhões) de ações, o aumento de capital será automaticamente reduzido ao número de ações visadas
pelas ordens de subscrição recebidas e devidamente validadas. Caso as ordens de subscrição excedam
o máximo de ações a emitir, as ações serão objeto de rateio de acordo com os critérios definidos no
prospeto da oferta.
Subsequentemente à oferta pública de subscrição de ações será pela Sociedade efetuado o
pedido de admissão à negociação em mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon das novas
ações emitidas.

No âmbito da mencionada deliberação, a Assembleia Geral autorizou o Conselho de
Administração da Sociedade a praticar todos os atos destinados à preparação e concretização do
aumento de capital deliberado, incluindo a determinação do preço de subscrição, da respetiva oferta
pública de ações e da subsequente admissão à negociação em mercado regulamentado gerido pela
Euronext Lisbon.
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