
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 
 

Sociedade Aberta 
Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa 

Capital Social: 81.270.000 Euros 
Nº Pessoa Coletiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502593130 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, e do artigo 248.º-B do Código dos 

Valores Mobiliários, informamos que, na presente data, a Semapa - Sociedade de 

Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (“Semapa”) recebeu das seguintes pessoas 

comunicações relativas à alienação, no passado dia 7 de Junho, de acções representativas 

do seu capital social, todas no âmbito da oferta pública de aquisição de acções lançada pela 

Sodim, SGPS, S.A. (“Sodim”) sobre a Semapa: 

 

1. Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira comunicou que alienou 5.488 acções, 

representativas de 0,007% do capital social da Semapa 

 

2. Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira comunicou que alienou 5.888 

acções, representativas de 0,007% do capital social da Semapa 

 

3. Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira comunicou que alienou 5.888 

acções, representativas de 0,007% do capital social da Semapa. 

 

Mais foi a Semapa informada pelas referidas pessoas que aquelas comunicações 

resultaram do facto de serem administradoras da Sodim e da Semapa.  

 

Junta-se, em anexo, os respectivos formulários de notificação e divulgação pública, nos 

termos e para os efeitos previstos no Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/523, da 

Comissão, de 10 de Março de 2016. 

 

Lisboa, 9 de Junho de 2021 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

 

(Rui Gouveia) 



Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas 
com elas 

a)  Nome Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 

2  Motivo da notificação 

a)  Cargo/estatuto A presente notificação refere-se à alienação de acções da Semapa - 
Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (Semapa) por Filipa 
Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, administradora da Sodim, SGPS, 
S.A. (“Sodim”) e da Semapa 

b)  Notificação 
inicial/alteração 

Notificação Inicial 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de 
leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões 

a)  Nome Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

b)  LEI 549300HNGOW85KIOH584 

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de 
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

a)  Descrição do 
instrumento financeiro, 
tipo de instrumento 
Código de identificação 

 
- Acções Semapa 
 
- ISIN PTSEM0AM0004 

b)  Natureza da operação Alienação 
Esta alienação não está associada ao exercício de programas de opções 
sobre ações, nem aos exemplos específicos referidos no artigo 19.º, n.º 7, 
do Regulamento n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de abril de 2014  

c)  Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

11,66 Euros/por ação 5.488 
 

d)  Informações agregadas  
Volume agregado  
Preço 

 

 
 
Volume agregado: 5.488 
Preço: 11,66 Euros/por ação 

e)  Data da operação 7 de Junho de 2021 

f)  Local da operação Fora de bolsa, no âmbito da oferta pública de aquisição de acções lançada 
pela Sodim sobre a Semapa 

 



Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas 
com elas 

a)  Nome Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 

2  Motivo da notificação 

a)  Cargo/estatuto A presente notificação refere-se à alienação de acções da Semapa - 
Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (Semapa) por Mafalda 
Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, administradora da Sodim, SGPS, 
S.A. (“Sodim”) e da Semapa 

b)  Notificação 
inicial/alteração 

Notificação Inicial 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de 
leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões 

a)  Nome Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

b)  LEI 549300HNGOW85KIOH584 

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de 
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

a)  Descrição do 
instrumento financeiro, 
tipo de instrumento 
Código de identificação 

 
- Acções Semapa 
 
- ISIN PTSEM0AM0004 

b)  Natureza da operação Alienação 
Esta alienação não está associada ao exercício de programas de opções 
sobre ações, nem aos exemplos específicos referidos no artigo 19.º, n.º 7, 
do Regulamento n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de abril de 2014  

c)  Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

11,66 Euros/por ação 5.888 
 

d)  Informações agregadas  
Volume agregado  
Preço 

 

 
 
Volume agregado: 5.888 
Preço: 11,66 Euros/por ação 

e)  Data da operação 7 de Junho de 2021 

f)  Local da operação Fora de bolsa, no âmbito da oferta pública de aquisição de acções lançada 
pela Sodim sobre a Semapa 

 



Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas 
com elas 

a)  Nome Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 

2  Motivo da notificação 

a)  Cargo/estatuto A presente notificação refere-se à alienação de acções da Semapa - 
Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (Semapa) por Lua Mónica 
Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, administradora da Sodim, SGPS, 
S.A. (“Sodim”) e da Semapa 

b)  Notificação 
inicial/alteração 

Notificação Inicial 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de 
leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões 

a)  Nome Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

b)  LEI 549300HNGOW85KIOH584 

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de 
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

a)  Descrição do 
instrumento financeiro, 
tipo de instrumento 
Código de identificação 

 
- Acções Semapa 
 
- ISIN PTSEM0AM0004 

b)  Natureza da operação Alienação 
Esta alienação não está associada ao exercício de programas de opções 
sobre ações, nem aos exemplos específicos referidos no artigo 19.º, n.º 7, 
do Regulamento n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de abril de 2014  

c)  Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

11,66 Euros/por ação 5.888 
 

d)  Informações agregadas  
Volume agregado  
Preço 

 

 
 
Volume agregado: 5.888 
Preço: 11,66 Euros/por ação 

e)  Data da operação 7 de Junho de 2021 

f)  Local da operação Fora de bolsa, no âmbito da oferta pública de aquisição de acções lançada 
pela Sodim sobre a Semapa 
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