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de 31 de agosto a 25 de setembro 2020

Subscreva as Novas Ações da Flexdeal entre 31 de 
agosto e 25 de setembro, no âmbito de uma Oferta 
Pública de Subscrição dirigida aos acionistas da 
Flexdeal no exercício dos respetivos direitos legais de 
preferência, aos demais investidores que adquiram 
direitos de subscrição e aos investidores em geral. 
A Flexdeal SIMFE SA é uma sociedade de investimento 
mobiliário para fomento da economia (SIMFE). Esta 
sociedade é a primeira existente em Portugal.
As “SIMFE são organismos de investimento coletivo 
sob forma societária de capital fixo, correspondendo 
a sociedades de investimento mobiliário que têm 
como objeto o investimento em pequenas e médias 
empresas (PME1), também, as empresas classificadas 
como “mid caps” e “small mid caps”2.
A 31 de março de 2020, a Flexdeal SIMFE detinha 
participações de capital em 37 sociedades3. Nesta 
data, o investimento global da Flexdeal SIMFE em 
instrumentos financeiros e de capital das suas 
sociedades participadas ascendia a 16 milhões de 
euros.
Nos termos da regulamentação, a Flexdeal deve 
distribuir aos seus acionistas pelo menos 30% do 
respetivo resultado anual, apurado de acordo com 
as regras contabilísticas aplicáveis. No conjunto dos 
exercícios de 2018 e de 2019, a Flexdeal distribuiu 764 
mil euros de dividendos, correspondentes a 60% dos 
resultados líquidos apurados.
As ações representativas do capital social da 
Flexdeal estão admitidas à negociação no Mercado 
regulamentado gerido pela Euronext Lisbon.
1 conforme 2003/361/CE) e
2 conforme DL 81/2017)
3 Conforme Relatório e Contas referente ao período 
intercalar terminado a 31 de março de 2020.



PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO AUMENTO 
DE CAPITAL
Na sequência o mandato atribuído pelos acionistas da 
Flexdeal, SIMFE, S.A. aprovado na Assembleia Geral do 
dia 3 de agosto de 2020, o Conselho de Administração 
da Flexdeal deliberou os termos da presente oferta, 
cujas principais condições são as seguintes:

Montante e Natureza

A presente operação de aumento do capital social 
da Flexdeal de até € 10.000.000 realiza-se através 
da emissão, mediante oferta pública de subscrição, 
de um máximo de 2.000.000 de ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, com o valor nominal de € 
5,00, representativas, após conclusão da operação 
de aumento de capital, de 38,31% do capital social da 
Flexdeal. As ações são oferecidas aos acionistas da 
Flexdeal no exercício dos respetivos direitos legais de 
preferência, aos demais investidores que adquiram 
direitos de subscrição e aos investidores em geral. 

Preço das ações e modo de realização

Todas as ações a emitir serão oferecidas à subscrição 
ao preço de €5 por cada Nova Ação, que corresponde 
ao seu valor nominal. 

O pagamento do preço de subscrição das Novas 
Ações será efetuado em dinheiro. Os investidores 
suportarão ainda os encargos eventualmente cobrados 
pelo intermediário financeiro junto do qual emitam 
a sua ordem de subscrição. Tais valores serão os que 
estejam fixados, a cada momento, nos preçários dos 
intermediários financeiros para este tipo de serviços, 
disponíveis no sítio da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (“CMVM”) na internet em www.cmvm.pt, 
devendo os mesmos ser indicados pelo intermediário 
financeiro legalmente habilitado. 

a €5.000 (cinco mil euros)), e  b) atribuição de Novas 
Ações proporcionalmente ao número de ações objeto 
de manifestação de subscrição, deduzidas das ações 
atribuídas por aplicação no ponto a. acima, com 
arredondamento por defeito, até à satisfação das 
ordens de subscrição. Para a atribuição da última ou 
últimas Novas Ações poderá proceder-se à atribuição 
por sorteio, quando as ordens a satisfazer se 
encontrem em igualdade de circunstâncias.

Os acionistas da Flexdeal que não pretendam exercer 
os seus direitos de subscrição, total ou parcialmente, 
poderão, sem prejuízo da possibilidade de transmissão 
fora de mercado regulamentado, nos termos gerais 
de direito, proceder à sua alienação no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon durante o período que 
decorre desde o primeiro dia em que aqueles direitos 
podem ser exercidos até ao terceiro dia de negociação 
anterior ao final do prazo para a subscrição de Novas 
Ações, ou seja, desde o dia 31 de agosto de 2020 
até ao dia 22 de setembro de 2020, ambos inclusive. 
Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos 
ou alienados até ao final do período de subscrição, os 
mesmos cessarão sem contrapartida, não havendo 
lugar a qualquer compensação por esse facto.

Direitos de preferência e critérios  
de rateio
Os titulares de direito de preferência, quer por 
titularidade da participação social subjacente, quer por 
aquisição de direitos de subscrição, têm prioridade na 
distribuição das Novas Ações.

A cada ação será atribuído um direito de subscrição. O 
número de Novas Ações a subscrever no exercício de 
tais direitos resulta da aplicação do fator [0,62098] ao 
número de direitos de subscrição detidos no momento 
da subscrição, com arredondamento por defeito.

As Novas Ações inicialmente não subscritas serão 
objeto de rateio pelos detentores de direitos de 
subscrição que tenham manifestado intenção de 
subscrever um número de Novas Ações superior àquele 
a que teriam proporcionalmente direito, na proporção 
das Novas Ações subscritas no exercício dos respetivos 
direitos de preferência, com arredondamento por 
defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser 
efetuado conjuntamente com o pedido de subscrição 
e não é separável deste último. As eventuais ações 
sobrantes serão rateadas pelos investidores em 
geral que não detenham direitos de subscrição e 
que tenham participado na Oferta, mediante a) a 
atribuição de €5.000 (cinco mil euros) em Novas 
Ações a cada ordem de subscrição (ou do montante 
solicitado de Novas Ações, no caso de este ser inferior 



Período e locais de aceitação

O período de subscrição decorre entre as 8:30 horas do 
dia 31 de agosto de 2020 e as 15:00 horas do dia 25 de 
setembro de 2020. 

As ordens de subscrição poderão ser apresentadas 
junto dos intermediários financeiros legalmente 
habilitados a prestar o serviço de registo de valores 
mobiliários. 

As ordens de subscrição poderão ser revogadas 
até 5 dias antes de findar o prazo da Oferta, por 
comunicação ao intermediário financeiro que a 
recebeu, ou seja, são revogáveis até às 15h00m do dia 
18 de setembro de 2020, inclusive. Durante o período 
de irrevogabilidade, as ordens apenas poderão ser 
alteradas no sentido de aumento da ordem. 

Direitos atribuídos às Novas Ações

As Novas Ações a emitir serão fungíveis com as demais 
ações da Flexdeal e conferirão aos seus titulares, 
a partir da data da respetiva emissão, os mesmos 
direitos que as demais ações ordinárias existentes 
antes da oferta.

Admissão à Negociação

Foi solicitada a admissão à negociação das Novas 
Ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon. 
Quando admitidas à negociação no mercado Euronext 
Lisbon, as Novas Ações serão negociadas sob o símbolo 
FLEXD e serão fungíveis com as ações representativas 
do capital social da Flexdeal que já se encontram 
admitidas à negociação, passando a ter o mesmo 
código ISIN PTFXD0AM0018. 

NÃO DISPENSA A CONSULTA DO PROSPETO
Este documento é considerado publicidade para os efeitos da legislação portuguesa 
e é da responsabilidade da Flexdeal, SIMFE, S.A.. A presente informação não dispen-
sa a consulta do prospeto disponível em www.flexdeal.pt e em www.cmvm.pt. A 
aprovação do prospeto não deve ser considerada uma garantia prestada em relação 

ao Emitente ou aos valores mobiliários objeto da oferta. Os investidores devem ler 
o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem 
plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas 
Novas Ações.

Organização e Liderança

Os serviços de assistência à presente oferta e 
à admissão das ações à negociação no Mercado 
Regulamentado Euronext Lisbon, são prestados pelo 
Banco L. J. Carregosa, S.A.

Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto 
da Oferta Pública de Subscrição.  A Oferta decorre 
exclusivamente no território português, não se 
dirigindo a outros mercados, sem prejuízo de nela 
poderem participar todos os destinatários cuja 
participação não seja objeto de proibição por lei que 
lhes seja aplicável.


