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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 oferta 

pública geral e voluntária de aquisição sobre as ações ordinárias representativas do capital 

social da Semapa e aos termos das compras adicionais de ações Semapa pela Sodim nas 

sessões normais do mercado regulamentado da Euronext Lisbon entre os dias 8 e 15 de 

junho de 2021. Assim, a pedido da Sodim, divulga-se a referida informação que foi remetida 

à Semapa e que consta do comunicado em anexo. 

 

Lisboa, 7 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 RELATIVA À OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES SEMAPA  

LANÇADA PELA SODIM E AOS TERMOS DAS COMPRAS ADICIONAIS DE AÇÕES SEMAPA  

PELA SODIM NAS SESSÕES NORMAIS DO MERCADO REGULAMENTADO DA  

EURONEXT LISBON ENTRE OS DIAS 8 E 15 DE JUNHO DE 2021 

 

Tendo ocorrido na presente data em sessão especial de mercado regulamentado da Euronext 

Lisbon o apuramento dos resultados da 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”), lançada pela Sodim, SGPS, S.A. (“Sodim”) a 26 de abril de 2021 vem a 

Sodim comunicar que passou a deter direta e indiretamente, 66.093.765 ações representativas de 

81,326% do respetivo capital social e 82,752% dos direitos de voto da Semapa.  

Nesta sequencia a Sodim tal como havia já anunciado, deliberou renunciar à condição de sucesso 

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

Acionistas aos seus intermediários financeiros no âmbito da Oferta encontram-se aceites e irão ser 

executadas. 

Em consequência da referida decisão de renúncia à condição de sucesso, e em conformidade com 

o disposto no anúncio de lançamento e no prospeto da Oferta, a Sodim informa ainda que transmitiu 

ao Banco Comercial Português, S.A. uma ordem irrevogável de compra no mercado regulamentado 

da Euronext Lisbon, para que sejam adquiridas, nas sessões normais desse mercado entre os dias 

8 e 15 de junho, ambos inclusive, todas as ações representativas do capital social da Semapa que 

aí sejam oferecidas para compra, ao preço, em numerário, de €11,66 (onze euros e sessenta e seis 

cêntimos). Serão da conta dos Senhores Acionistas todos os encargos inerentes à venda das suas 

ações, designadamente as comissões de corretagem, bem como os impostos que couberem na 

situação tributável do vendedor das ações. 

A Sodim recorda que, com a presente Oferta, pretende concentrar a presença do Grupo em bolsa 

através da sua principal participada, The Navigator Company, S.A. (“Navigator”) e proporcionar aos 

acionistas da Semapa, um evento de liquidez e um prémio de saída relevante face à cotação de 

mercado (cf Prospecto) permitindo ainda àqueles acionistas que o desejem o reinvestimento na 

Navigator. A Sodim recorda que entre 2016 e 2020, a Semapa apresentou uma correlação de 0,97 

no seu comportamento bolsista com a Navigator, a qual por sua vez apresentou no mesmo período 

níveis de dividend yield e liquidez (medida pelo volume médio de transações diário) respetivamente 

2,3 e 4,5 vezes superior à ação Semapa.  



 

 

 

Assim, e com o enquadramento supra descrito, os Senhores Acionistas que pretendam alienar as 

suas ações Semapa ao preço de €11,66 (onze euros e sessenta e seis cêntimos), beneficiarão 

ainda deste evento adicional e extraordinário de liquidez, podendo transmitir ordens de venda aos 

seus intermediários financeiros para serem executadas entre os dias 8 e 15 de junho, ambos 

inclusive.  

 

Lisboa, 7 de junho de 2021 

 
A OFERENTE 

Sodim – SGPS, S.A.  
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