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Comunicado
A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA” ou a “Sociedade”) informa que, no seguimento do
comunicado do dia 29 de Novembro de 2019, relativo ao requerimento de abertura de Processo Especial de
Revitalização (“PER”) junto do Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa, depositou no Tribunal a versão final
do Plano de Recuperação, o qual será publicado no portal citius, cujo acesso é público.
A versão final do Plano de Recuperação, depositado pela SCOA junto do tribunal no âmbito do PER, tem por
base uma proposta aos credores detentores de créditos não subordinados e créditos subordinados, proposta
que por esta via se submeterá à votação pelos mesmos.
O Plano de Recuperação proposto considera que a Sociedade é suscetível de recuperação, sendo esta, na
perspetiva da Sociedade, a solução que melhor tutela os interesses dos credores.
Após a conclusão do PER nos termos apresentados, que se espera com a aprovação pelos credores e
homologação pelo Tribunal, a atividade principal da SCOA consistirá na gestão e administração de um
conjunto de negócios associados ao setor de transportes e logística.
Tendo em consideração as perspetivas futuras, estima-se que as receitas da SCOA serão suficientes para
assegurar as operações da Sociedade e o reembolso da divida reestruturada, de acordo com os termos a
aprovar no PER.
Assim, no cenário de aprovação e cumprimento do Plano de Recuperação, é expetativa do Conselho de
Administração que a sustentabilidade e continuidade da SCOA se encontrarão asseguradas.
Uma cópia do PER apresentado encontra-se disponível, para qualquer pessoa, em http://www.orey.com na
área de Investidores.
Lisboa, 27 de Maio 2020
O Conselho de Administração

