Comunicado n.º 3/2019

SNQTB FICA COM 17,3% do CAPITAL DA SGF
Tal como foi decidido pela atual Direção em 2018 (ver Comunicado 62/2018 de 21 de setembro),
o SNQTB vendeu à Golden Actives, uma gestora de patrimónios independente, a Sociedade Gestora
de Fundos de Pensões (SGF).
Neste mês, o aumento de capital foi concluído e a SGF tem agora uma nova composição acionista,
na qual o SNQTB passa a deter apenas 17,3% do capital e cerca de 69 mil ações.
O SNQTB conclui, deste modo, o processo que estava em curso e que lhe vai permitir concentrarse no core daquilo que é a sua missão mais relevante, i.e. a atividade sindical e a gestão do SAMS
Quadros.
Na sequência deste processo, devidamente aprovado pela Direção e pelo Conselho Geral do
SNQTB, além de se concentrar no core das suas atividades, o nosso Sindicato reduz o risco numa
atividade para a qual não tem verdadeira vocação.
Assim, o SNQTB fica com uma percentagem do capital suficiente para assegurar a monitorização
e controlo, mas entrega a gestão do dia-a-dia a especialistas, como é o caso da Golden Actives.
Importa frisar ainda que a alienação se traduziu numa mais valia para o SNQTB, algo tanto mais
significativo se se tiver em conta que a empresa tem um pesado histórico de prejuízos.
Este era mais um dos dossiers problemáticos que a atual Direção do SNQTB herdou e que há muito
que procurava uma boa solução que lhe permitisse libertar recursos financeiros para o que
verdadeiramente interessa aos sócios.
Mais do que nunca, o SNQTB entra neste ano com a casa arrumada, totalmente focado no reforço
e na melhoria dos serviços que presta aos sócios, tanto na área sindical como no domínio da Saúde
através do SAMS Quadros.
Lisboa, 30 de janeiro de 2019.
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