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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
30 DE DEZEMBRO DE 2016

PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA À ALTERAÇÃO DO OBJECTO SOCIAL

Considerando que:
A.

A The Navigator Company, S.A. é a sociedade-mãe que encabeça um grupo
de empresas que prosseguem diferentes actividades, em particular nos
sectores da produção e comercialização de pasta de papel, papel e energia;

B.

No âmbito de uma reorganização única e exclusivamente interna, de fluxos
transaccionais das diferentes sociedades do Grupo, pretende-se recolocar no
objecto social as actividades que essas empresas desenvolvem, a partir de 1
de Janeiro de 2017;

C.

Mas que a alteração do objecto social não significa que se verifique
substantivamente uma alteração da actividade prosseguida no Grupo ou que
o Grupo passe a prosseguir actividades diferentes, estando apenas em causa
uma realocação interna das actividades que o Grupo tem desenvolvido até à
presente data,

Propõe-se, para fazer corresponder a forma legal do seu objecto social à efectiva
actividade que a sociedade irá desenvolver, a seguinte alteração do objecto social,
consequentemente modificando o n.º 1 do Artigo 3.º dos Estatutos, como segue:
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Onde se lê:
“Artigo 3.º
1 - O objecto social consiste na produção e comercialização de pastas
celulósicas e de papel e seus derivados e afins e na produção e
comercialização de energia eléctrica e energia térmica;”

Passa a ler-se:
“Artigo 3.º
1 - O objecto social consiste na comercialização por grosso de pastas
celulósicas e de papel e seus derivados e afins, bem como dos produtos e
materiais directa e indirectamente utilizados na sua produção;
2 – […].
3 - […].”

Setúbal, 6 de Dezembro de 2016
O Conselho de Administração
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