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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 

renúncia à condição de sucesso e informação sobre os níveis de aceitação já registados 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, 1 de junho 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 

OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS 

REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E 

GESTÃO, SGPS, S.A. 

 
RENÚNCIA À CONDIÇÃO DE SUCESSO E 

INFORMAÇÃO SOBRE OS NÍVEIS DE ACEITAÇÃO JÁ REGISTADOS 

 

A Sodim, SGPS, S.A. (“Sodim”) vem, com referência à oferta pública geral e voluntária de aquisição 

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

SGPS, S.A. (“Semapa”) (“Oferta”), informar o mercado que: 

1. Até à hora de encerramento do dia de hoje, 01 de junho de 2021, do período de aceitação 

da Oferta, foram transmitidas ordens de aceitação desta Oferta para um total de 6.230.426 

ações, correspondentes a cerca de 7,67% do capital da Semapa e a 7,80% dos direitos de 

voto. De acordo com as condições da Oferta, estas ordens de aceitação tornaram-se 

irrevogáveis a partir da presente data. 

2. Acresce que, durante a parte decorrida do período da Oferta, a Sodim adquiriu no mercado 

regulamentado da Euronext Lisbon, até ao final do período de negociação de hoje em tal 

mercado, um total de 892.133 ações da Semapa, correspondentes a cerca de 1,10% do 

respetivo capital social e a 1,12% dos direitos de voto da Semapa. 

3. Neste sentido e atendendo aos níveis de aceitação verificados até ao momento, entende a 

Sodim, desde já, informar que irá renunciar, na data de apuramento de resultados da Oferta 

e, em conformidade com o previsto nos documentos da mesma, à condição de sucesso 

aposta na sua Oferta, pelo que todas as ordens de venda de ações transmitidas pelos 

Senhores Acionistas aos seus intermediários financeiros no âmbito da Oferta irão ser 

aceites e executadas. 

4. Deste modo, e com base nos níveis de aceitação verificados até ao momento, a Sodim tem 

já assegurado que passará a deter, direta e indiretamente, após a conclusão da Oferta, 

pelo menos, 80,67% do capital social correspondentes a 82,09% dos direitos de voto da 

Semapa. 



5. Em resultado desta decisão de vir a renunciar à condição de sucesso da Oferta, e caso a 

Sodim, em consequência da mesma, não venha a atingir, pelo menos, 90% dos direitos de 

voto da Semapa, a Sodim irá instruir o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco 

de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis subsequentes ao dia do 

apuramento dos resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Sodim, de todas 

as ações representativas do capital social da Semapa que lhes venham a ser oferecidas 

para compra, ao preço, em numerário, igual ao preço pago pela Sodim na Oferta, isto é, ao 

preço de €11,66 (onze euros e sessenta e seis cêntimos) por ação Semapa. A descrição 

dos termos operacionais deste processo aquisitivo, caso o mesmo venha a ser aplicável, 

constará de um comunicado específico que a Sodim divulgará ao mercado no dia do 

apuramento de resultados da Oferta, previsto para o próximo dia 7 de junho. 

6. Nos termos constantes dos documentos da Oferta, relembra-se que aqueles Senhores 

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

intenção aos seus intermediários financeiros até às 15 horas do dia 04 de junho de 2021. 

 
 
Lisboa, 1 de junho de 2021 

 
 

A OFERENTE 
Sodim – SGPS, S.A. 
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