
DECLARAÇÃO PARA UMA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EMITIDA 

AO ABRIGO DE CONDIÇÕES DE MERCADO 

Sendo a operação de crédito emitida ao abrigo de condições de mercado, a 

________________________________________________________________________________, 

com sede em ___________________________________________________________________, 

com o número único de matrícula e pessoa coletiva de _______________________, inscrita na 

Conservatória do Registo Comercial de _______________________________________________, 

com o capital social de € ________________________________________________________, 

declara que não é considerada uma empresa em dificuldade em virtude de não se verificar nenhuma 

das seguintes circunstâncias: 

a) Se tratar de uma empresa de responsabilidade limitada, em que mais de metade do seu capital

social tiver desaparecido devido a perdas acumuladas. Trata-se do caso em que a dedução

das perdas acumuladas das reservas (e todos os outros elementos geralmente considerados

como uma parte dos fundos próprios da empresa) conduz a um montante cumulado negativo

que excede metade do capital social subscrito. Para efeitos desta disposição, «sociedade de

responsabilidade limitada» refere-se, em especial, às formas de empresas mencionadas no

anexo I da Diretiva 2013/34/UE (37) e «capital social» inclui, se for caso disso, qualquer prémio

de emissão;

b) Se tratar de uma empresa em que pelo menos alguns sócios tenham responsabilidade ilimitada

relativamente às dívidas da empresa, quando mais de metade do seu capital, conforme

indicado na contabilidade da empresa, tiver desaparecido devido às perdas acumuladas. Para

efeitos desta disposição, «sociedade em que pelo menos alguns sócios têm responsabilidade

ilimitada relativamente às dívidas da sociedade» refere-se, em especial, às formas de

empresas mencionadas no anexo II da Diretiva 2013/34/EU;

c) Se tratar de uma empresa que foi objeto de um processo coletivo de insolvência ou preencher,

de acordo com o respetivo direito nacional, os critérios para ser submetida a um processo

coletivo de insolvência a pedido dos seus credores.

_____________________, ____ de _____________ de 202___ 

OBS: a presente declaração deve ser assinada pelos representantes legais da empresa com poderes para o ato 

com referência à qualidade em que os representantes assinam e a indicação da firma da sociedade. 
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