Capital Social: € 75.000.005
Capital Próprio a 30 de Junho de 2008: € 23.035.653
Sede: Av. General Norton de Matos – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Colectiva: 504 882 066

COMUNICADO

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo
248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que na Assembleia Geral
realizada na passada sexta-feira, dia 31 de Outubro de 2008, com início às
19.00 horas, foram tomadas as seguintes deliberações:
• Alteração da ordem de trabalhos, passando o ponto 5 – Alterar o exercício
social (art. 24º, nº 1 dos Estatutos) – para o início da Assembleia Geral,
dado que o relatório e contas que iria ser apreciado já se encontrava
elaborado de acordo com as datas do novo exercício fiscal; esta proposta foi
aprovada, passando o artigo 24º, nº 1 dos Estatutos a ter a seguinte
redacção: “o exercício social tem início em um de Julho de cada ano e termo
no dia trinta de Junho do ano subsequente”;
• Aprovação do relatório e contas individual do exercício de 2007/2008, que
compreende o período de 11 meses de actividade iniciado a 1 de Agosto de
2007 e findo a 30 de Junho de 2008, o qual apresenta um resultado líquido
de 120.932 euros e um total de capital próprio de 23.035.653 euros;
• Aprovação da proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado
apurado do período sido transferido para resultados transitados;
• Aprovação de um voto de louvor aos Órgãos Sociais que exerceram funções
durante o exercício a que reportam as contas ora aprovadas;
• Aprovação da ratificação da cooptação do administrador Rui Manuel César
Costa, com efeitos desde 1 de Julho de 2008.

Tendo em consideração que as contas consolidadas da Sociedade, as quais são
apresentadas pela primeira vez, não foram disponibilizadas em tempo útil aos
senhores accionistas de forma a permitir a sua apreciação, por uma questão de
respeito e transparência para com os mesmos foi deliberado interromper a
Assembleia Geral e retomar os trabalhos no próximo dia 17 de Novembro de
2008, à mesma hora (19.00 horas) e no mesmo local, com o intuito de apreciar
e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas consolidadas do exercício de
2007/2008, assim como sobre a proposta de aplicação de resultados.
Mais informamos que o relatório e contas consolidado já se encontra disponível
nos locais próprios.

O Conselho de Administração
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