
 

 

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: 118.332.445 Euros 

N.º Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130 

 

COMUNICAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

(RECTIFICAÇÃO) 

 

Nos termos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informamos que o Credit 

Suisse Group, adiante designado por CSG, através de comunicação efectuada no dia 05 de 

Junho rectificou a comunicação de participação qualificada efectuada no dia 22 de Maio de 

2009 quanto às transacções das quais resultou a actual participação na Semapa imputável 

àquela entidade. 

 

As operações realizadas pelo CSG foram as seguintes e perfizeram o total de 23.567.161 

acções, correspondentes a 19,916% do capital social da Semapa: (i) exercício de 

convertíveis quanto a 6.746.266 acções, correspondentes a 5,701% do capital social, que 

teve lugar no dia 18 de Maio de 2009, (ii) venda em Bolsa de 10.074.627 acções, 

correspondentes a 8,514% do capital social, ocorrida no dia 20 de Maio de 2009, e (iii) 

exercício de convertíveis quanto a 6.746.268 acções, correspondentes a 5,701% do capital 

social, que teve lugar na mesma data. 

 

O CSG comunicou ainda à Semapa que a participação qualificada resultante das operações 

atrás descritas e comunicada no passado dia 22 de Maio, encontrava-se correcta, 

perfazendo 5.461.325 acções, representativas de 4,615% do capital social e dos direitos de 

voto e de 4,838% dos direitos de voto não suspensos da Semapa. Essas acções são 

detidas pelas seguintes entidades do CSG: 

 

Entidade N.º acções 

% capital e 
de direitos 

de voto 

% dir. de 
voto não 

suspensos 
Credit Suisse  3.000 0,003% 0,003% 
Credit Suisse International 17.914 0,015% 0,016% 
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd 5.430.411 4,589% 4,811% 
Credit Suisse (por conta de clientes, não 
detendo o CSG os direitos de voto) 

10.000 0,008% 0,009% 

Soma: 5.461.325 4,615% 4,838% 
 

Lisboa, 8 de Junho de 2009 

 

A Administração 


