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INFORMAÇÃO PRÉVIA 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artº 21º - C nº 1 alínea b) do Código dos Valores 

Mobiliários, informa-se à Assembleia Geral Anual desta Sociedade: 

O capital social da IBERSOL SGPS, SA., integralmente subscrito e realizado, é de 

46.000.000,00 Euros (quarenta e seis milhões de euros), representado por 46.000.000   

(quarenta e seis milhões ) de acções ordinárias, com o valor nominal de 1,00 euro  (um euro ) 

cada.   

Nos termos do artigo 21º nº 1 dos Estatutos da Sociedade, a cada acção corresponde um voto, 

com excepção das acções próprias detidas pela Sociedade que, à presente data, são em 

número de 3.599.981 ações correspondentes a 7,826% do capital social sem direito a voto, nos 

termos do artigo 324º nº 1 alinea a) do Código das Sociedades Comerciais.  

 

Porto, 4 de Maio de 2022. 

O Conselho de Administração. 

 

PREVIOUS INFORMATION 

Under 21st.– C nº 1 article of the Securities Code, the General Annual Meeting is hereby 

informed: 

The share capital of IBERSOL SGPS,SA. fully subscribed and paid for is of 46.000.000,00 

Euros ( forty six million euros ), represented by 46.000.000 ( forty six million ) ordinary shares, 

each one with nominal value of 1,00 euro ( one euro). 

Under 21
 
st. nº 1 article of the Society’s Association Articles, each share equals a vote with the 

exception of the Company’s own shares which on the present date are in number of 

3.599.981shares, corresponding to 7,826% of the share capital without voting rights, pursuant to 

article 324º nº1 alinea a) of the Commercial Companies Code. 

 

Porto, 4thMay 2022. 

The Board of Directors. 


