ANUNCIO

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 3.Q do Decreto-Lei n.Q 123/2017, de 25 de
setembro, informam-se os Senhores Acionistas titulares de valores mobiliarios ao
portador representatives de capital social da sociedade "Warpcom Services, S.A.", com
sede na Estrada de Alfragide, n.Q 67, Alfrapark - Edificio F - Piso 3, Alfragide, 2610-008
Amadora, registada na Conservatoria do Registo Comercial de Cascais, sob o niimero unico
de matricula e de pessoa coletiva 505 134 195, com o capital social de € 1.070.000,00 (um
milhao e setenta mil euros), representado por 214.000 (duzentas e catorze mil) acoes ao
portador, no valor nominal de € 5,00 (cinco euros) cada uma, de que o Conselho de
Administracao desta Sociedade, em cumprimento do disposto na Lei n. s 15/2017, de 3 de
maio, e no Decreto-Lei n.q 123/2017, de 25 de setembro, deliberou, em 26 de outubro de
2017, dar inicio ao processo de conversao dos valores mobiliarios ao portador em
nominativos.
Mais se informam os Senhores Acionistas do seguinte:
a) Em execucao da referida deliberacao de conversao, o Conselho de Administracao
deliberou, nessa mesma data, alterar o contrato de sociedade, dando nova redacao
ao n.Q 1 do artigo 4.2, de modo a refletir a natureza nominativa das acoes
representativas do capital social.
b) A data prevista para a apresentacao do pedido de inscricao da alteracao do
contrato de sociedade e dos demais atos sujeitos a registo no registo comercial e
ate ao proximo dia 2 de novembro de 2017;
c) Deverao ser apresentados a esta Sociedade, ate ao dia 31 de outubro de 2017, os
tftulos representatives das acoes ao portador para efeitos de substituicao dos
titulos em causa;
d) Em caso de nao conversao das acoes ao portador em acoes nominativas ate ao dia
4 de novembro de 2017, observar-se-a o seguinte:

-

as acoes ao portador nao convertidas em acoes nominativas apenas conferem
legitimidade para a solicitacao do registo a favor dos respetivos titulares,
suspendendo-se quaisquer outros direitos de qualquer natureza;

-

o montante

correspondente

aos dividendos, juros

ou

quaisquer

outros

rendimentos cujo pagamento se encontre suspenso e depositado junto de uma
unica entidade legalmente habilitada para o efeito, em conta aberta em nome do
emitente, e sera entregue, com base em instrucoes do emitente, aos titulares dos
valores mobiliarios aquando da respetiva conversao;
-

e proibida a transmissao de acoes ao portador;

-

fica suspenso o direito de participar em distribuicao de resultados associado a
acoes ao portador.
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