Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Sociedade aberta com o capital social de: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)
Sede: Rua Maria Luísa Holstein, 20, 1300 – 388 Lisboa
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único
de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342
Comunicado
A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA” ou a “Sociedade”) informa que, no seguimento do
comunicado do dia 27 de maio do corrente ano, relativo ao Processo Especial de Revitalização (“PER”),
depositou, hoje, no Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa (“TJCL”) a nova versão do Plano de Recuperação,
no âmbito do qual foram acolhidos os contributos de dois credores que se pronunciaram nos termos da Lei.
Refira-se que, em termos globais, o Plano manteve-se igual, apresentando, nesta nova versão, duas cláusulas
adicionais:
(i) a primeira, no sentido de que as instituições financeiras tenham autorização da SCOA para, querendo,
ceder o seu crédito;
(ii) a segunda que assegura que a SCOA não irá exercer um eventual direito de regresso sobre a Orey
Financial, Instituição Financeira de Crédito, SA, depois de pagar os 10% dos créditos desta, conforme o
Plano.
Adicionalmente, e de modo a agilizar o procedimento de votação no PER, requereu-se ao TJCL que, na sua
publicação no portal Citius, faça constar a informação relativa à disponibilização do Plano para consulta (i)
junto da secretaria do Juízo de Comércio do TJCL e (ii) no sítio da internet com o endereço www.orey.com
(na área “investidores – comunicados aos mercado”), tal como o procedimento de votação infra mencionado.
Assim, os votos por escrito dos credores deverão, obrigatoriamente, ser remetidos para o Administrador
Judicial Provisório através de uma das seguintes vias:
(i) Para o endereço de correio eletrónico per@causaefeito.pt com cópia para per@orey.com
(ii) Por via postal para Jorge Manuel e Seiça Dinis Calvete, Rua Arq. Camilo Korrodi, Terraços do Marachão,
Bloco 4, 2º E, 2400-111 Leiria”
Lisboa, 05 de junho 2020
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