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

 
Sociedade Aberta 

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 14, 10º, Lisboa 
Capital Social: 81.270.000 Euros 

Nº Pessoa Coletiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502593130 

 

COMUNICAÇÃO 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Nos termos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, vem a Semapa 

– Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (a “Semapa”), por este meio, prestar a 

seguinte informação ao mercado:  

 

Na presente data, a Sodim, SGPS, S.A. (a “Sodim”), na qualidade de oferente, remeteu à 

Semapa, na qualidade de sociedade visada, informação ao mercado relativamente à 

contrapartida da oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre as ações ordinárias 

representativas do capital social da Semapa. Assim, a pedido da Sodim, divulga-se a 

referida informação que foi remetida à Semapa e que consta do comunicado em anexo. 

 

Lisboa, 6 de maio de 2021 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

(Rui Gouveia) 



SODIM, SGPS, S.A.

Sede: Av. ª Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, 1050-121 Lisboa

Capital Social: 32.832.000 Euros

Matriculada na CRC de Lisboa e NIPC: 500.259.674

INFORMAÇÃO AO MERCADO 

RELATIVA À CONTRAPARTIDA

DE OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA  

DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA 

SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. 

No passado dia 30 de abril de 2021, a Assembleia Geral Anual de acionistas da Semapa –

Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (“Semapa”) aprovou uma proposta de 

distribuição anual de dividendos às ações em circulação no montante de €0,512 (cinquenta e um 

vírgula dois cêntimos) por ação. 

Nos termos do parágrafo n.º 10 do anúncio de lançamento da oferta pública geral e voluntária de 

aquisição de ações representativas do capital social da Semapa (“Oferta”), lançada pela Sodim, 

SGPS, S.A. (“Sodim”), a Sodim declarou que a contrapartida da Oferta consiste no montante de 

€12,17 (doze euros e dezassete cêntimos) por ação, deduzido de qualquer montante (ilíquido) que 

venha a ser atribuído a cada ação Semapa, nomeadamente a título de dividendo, fazendo-se tal 

dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido destacado das 

ações.

A Semapa informou o mercado que o pagamento de dividendos deliberado na Assembleia Geral 

Anual da sociedade realizada no dia 30 de abril de 2021 terá lugar a partir do próximo dia 11 de 

maio, pelo que a partir do dia 7 de maio de 2021, inclusive, as ações da Semapa serão 

transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao pagamento desse dividendo (ex dividend), 

razão pela qual o montante da contrapartida da Oferta será a partir dessa data de €11,66 (onze 

euros e sessenta e seis cêntimos) por ação, conforme divulgado no prospeto da Oferta.

Assim, os Senhores Acionistas que sejam titulares de ações da Semapa adquiridas em data anterior 

a 7 de maio de 2021 – a data ex dividend – receberão, através da Central de Valores Mobiliários, 

nos termos do respetivo regulamento, o montante de €0,512 (cinquenta e um vírgula dois cêntimos) 

por ação, a título de dividendo, e aqueles que decidam vender as suas ações no âmbito da Oferta, 

receberão da Sodim, na data da liquidação da Oferta, o montante de €11,66 (onze euros e sessenta 

e seis cêntimos) por ação, o que em conjunto totalizará o acima referido montante de €12,17 (doze 

euros e dezassete cêntimos) por ação1.

Lisboa, 6 de maio de 2021

A OFERENTE

Sodim – SGPS, S.A.

                                                  
1 Os montantes referidos poderão ser deduzidos de qualquer imposto ou taxa aplicável ou sujeitos a qualquer retenção 

que seja aplicável dependendo da situação tributária pessoal de cada Acionista, bem como de quaisquer custos, 
comissões ou encargos que possam ser devidos por cada Acionista aos seus intermediários financeiros.
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