
 
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 

manutenção da 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, 19 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 

 

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO SOBRE A SEMAPA 
 

SODIM MANTÉM A CONTRAPARTIDA  
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores 

Mobiliários e do artigo 17.º do Regulamento (UE) N.º 596/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 16 de abril de 2014 relativo ao abuso de mercado, a Sodim SGPS, S.A. 

vem informar o mercado, nos termos e para os efeitos do artigo 184.º do Código dos 

Valores Mobiliários, que:  

 

− Mantém a contrapartida da oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações 

representativas do capital social da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A. (“Oferta”); 

 

− Assim, o valor a pagar por ação no âmbito da Oferta é de €11,66, em dinheiro, o qual 

corresponde ao valor da contrapartida da Oferta de €12,17 por ação deduzido do 

dividendo entretanto já pago de €0,512 por ação, nos termos do prospeto da Oferta; 

 

− Nos termos constantes dos documentos da Oferta, relembra-se que aqueles que 

decidam vender as suas ações no âmbito da Oferta deverão comunicar essa intenção 

aos seus intermediários financeiros até às 15 horas do dia 25 de maio de 2021. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2021  

 

Sodim, SGPS, S.A. 
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