
 
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 

prorrogação do período 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, 25 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 PRORROGAÇÃO DO PERÍODO 

DA OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA  

DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA 

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

A Sodim, SGPS, S.A. (“Sodim”) vem, pela presente, comunicar ao mercado que:

1. tomou conhecimento que a CMVM solicitou à Semapa que fossem divulgadas as 

perspetivas financeiras relativas ao primeiro trimestre do ano antes do encerramento da 

oferta pública geral e voluntária de aquisição que a Sodim lançou sobre a Semapa, a qual 

foi objeto de registo no dia 26 de abril de 2021 (a “Oferta”), e cujo prazo de aceitação, 

devidamente aprovado pela CMVM, terminaria na presente data;

2. a Navigator e a Semapa, durante a primeira quinzena de abril e portanto em momentos 

anteriores ao referido registo, fixou os dias 28 de maio e 31 de maio como as datas 

possíveis para aprovação e divulgação, pelos órgãos competentes, dos seus documentos 

de prestação de contas trimestrais, tendo presente os respetivos processos internos de

elaboração e aprovação de tais documentos, nos quais são consolidados os resultados de 

conjuntos vastos de sociedades que integram os respetivos universos;

3. foi informada de que a Semapa não dispõe de condições para poder divulgar as perspetivas 

de evolução da sua situação financeira face às últimas contas publicadas antes de divulgar

o conteúdo integral das respetivas contas trimestrais, o que apenas poderá ter lugar quando 

estas forem aprovadas pelo respetivo conselho de administração, facto que irá ocorrer, 

como cima referido, no próximo dia 31 de maio,

razões pela quais, nos termos e para os efeitos do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 183.º 

do Código dos Valores Mobiliários, a Sodim solicitou à CMVM uma prorrogação do período da 

Oferta, por forma a que esta se mantenha em vigor até ao próximo dia 4 de junho de 2021, altura 

em que já serão do conhecimento de todo o mercado e, em particular, dos investidores em ações 

Semapa dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 da Semapa e da Navigator.

Mais se informa que, atendendo à prorrogação do período da Oferta, as datas relevantes da Oferta 

a serem consideradas pelos titulares de ações Semapa são as que se seguem:

 Data limite para revogação das declarações de aceitação: 1 de junho de 2021;



 Fim do período da Oferta: 4 de junho de 2021;

 Apuramento dos resultados da Oferta: 7 de junho de 2021;

 Liquidação física e financeira da Oferta: 9 de junho de 2021.

Tendo em conta a alteração às datas acima referidas, e para melhor referência dos titulares de 

ações Semapa, a Sodim anexa à presente informação ao mercado uma adenda ao prospeto e ao 

anúncio de lançamento da Oferta, refletindo as alterações ora anunciadas.

Lisboa, 25 de maio de 2021

A OFERENTE

Sodim – SGPS, S.A.
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