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Publica-se o seguinte: 
Convocatória relativamente à entidade: 

Nº de Matrícula/NIPC: 509757995
Firma/Denominação: Gentlemen's Equity, S.A.
Natureza Jurídica: Sociedade Anónima 
Sede: Lisboa - Lisboa
Capital: 3.099.909,00

O Senhor Presidente da Mesa da sociedade anónima denominada Gentlemen's Equity, S.A., NIPC 
509757995 (doravante abreviadamente designada por “Sociedade”), vem, por este meio, informar 
os Senhores Accionistas da Sociedade de que está convocada para o dia 26 de setembro de 2017, às 
15 horas, a Assembleia Geral Ordinária da mesma. Por impossibilidade de reunir na sua sede, a 
Assembleia Geral terá lugar no hotel Altis Grand Hotel, Rua Castilho 11, 1269-072 Lisboa, Portugal, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

PRIMEIRO: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e demais documentos de prestações de 
contas respeitantes ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezasseis;
SEGUNDO: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
TERCEIRO: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
QUARTO: Proceder, se necessário, à eleição dos membros dos órgãos sociais para todos os cargos 
que se encontrem vagos.
QUINTO: Aumentar o capital social da Sociedade, de € 3.099.909,00 (três milhões noventa e nove 
mil novecentos e nove euros) para até € 3.699.909,00 (três milhões seiscentos e noventa e nove mil 
novecentos e nove euros), mediante a emissão de até 12.000.000 (doze milhões) de novas acções 
ordinárias, escriturais, com o valor nominal de € 0,05 (cinco cêntimos) cada uma, a um preço 
correspondente a € 0,08 (oito cêntimos) cada uma, podendo participar nesse aumento os Senhores 
Accionistas ou Terceiros à Sociedade, assistindo aos Accionistas direito de preferência na subscrição 
das novas acções, na proporção do número de acções detidas por cada um. 

Mais se informa que as novas entradas a realizar poderão assumir a forma de entradas em dinheiro 
ou em espécie (devendo neste último caso o interessado apresentar um relatório de avaliação 
subscrito por um revisor oficial de contas português). 

Mais se informa os Senhores Accionistas de que poderão consultar os documentos de prestação de 
contas a partir do dia 23 de Agosto de 2017, na Rua Francisco de Almeida n.º 14, 2750-163 Cascais, 
das 9 às 17h (com interrupção das 12 às 14h).

Caso os Senhores Accionistas necessitem de informações ou esclarecimentos adicionais, poderão 
contactar a Administração ou o Presidenta da Mesa da Assembleia Geral desta Sociedade:
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Tel.: +351 214 682 470
Tel.: +41 (0) 41 712 33 33
Email: info@gentlemensequity.com
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Mesa 
Miguel Rocha de Moura

Desenvolvimento: 

Help Desk - Correio eletrónico: rnpc.publicacoes@dgrn.mj.pt

Help-Desk do serviço de certidões permanentes - Correio electrónico: 

rnpc.certidaopermanente@dgrn.mj.pt
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