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0 ADVERTÊNCIAS/INTRODUÇÃO

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Regulamento da CMVM 

n.º 3/2006 e à demais legislação e regulamentação aplicável, sendo as entidades que a seguir se 

indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 

149.º e 150.º do Código dos Valores Mobiliários – responsáveis pela completude, veracidade, 

atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação nele contida. 

Nos termos do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da 

informação contida no Prospeto a Oferente, os titulares do órgão de administração da Oferente e 

os intermediários financeiros encarregado da assistência à Oferta (a este respeito vide o Capítulo 

1 - Responsáveis pela informação).

A presente Oferta foi objeto de registo pela CMVM na data de 26 de abril de 2021, com o número 

de registo 9228. O Prospeto refere-se à oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade 

das ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Sociedade 

Visada, que não sejam detidas pela Oferente ou pela Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A., 

sua subsidiária integralmente detida. 

O Prospeto foi objeto de aprovação por parte da CMVM como autoridade competente nos termos 

do disposto no Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 3/2006, como um 

prospeto de oferta pública de aquisição, encontrando-se disponível em formato físico na sede da 

Oferente e sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt, em www.semapa.pt e www.sodim.pt. 

Nos termos do disposto no artigo 118.º, n.º 6 e n.º 7, do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação 

do Prospeto pela CMVM não envolve qualquer garantia por parte da CMVM quanto ao conteúdo da 

informação, à situação económica ou financeira da Oferente ou à viabilidade da Oferta e apenas 

respeita à verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, 

atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação e à verificação dos requisitos impostos 

pela lei portuguesa nos termos do disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2006. 

O Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A. são os responsáveis

pela prestação dos serviços de assistência à Oferente na preparação, lançamento e execução da 

Oferta, nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 113.º e do n.º 2 do artigo 337.º,

ambos do Código dos Valores Mobiliários, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e 

regulamentares neles previstos. 

Nos termos do disposto no Código dos Valores Mobiliários, os intermediários financeiros têm 

deveres legais de prestação de informação aos seus clientes relativamente a si próprios, aos 

serviços prestados e aos produtos objeto desses serviços. Não obstante, para além da Oferente, 

nenhuma entidade foi autorizada a dar informação ou prestar qualquer declaração que não esteja 

contida no Prospeto ou que seja contraditória com informação contida no Prospeto. 

A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém exclusivamente ou é 

baseada em informação disponível publicamente. A documentação e informação que a Oferente 

usou para a preparação da Oferta e elaboração do respetivo Prospeto, foi apenas informação 

pública, não usando qualquer outra informação, nomeadamente em virtude de ter administradores 

em comum com a Sociedade Visada ou por ser acionista maioritária da Sociedade Visada. O 

Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na 

qualidade de intermediários financeiros, não têm conhecimento de quaisquer factos ou 

circunstâncias que indiciem que qualquer declaração relativa à Sociedade Visada e a qualquer 

entidade com ela relacionada contida neste Prospeto não é verdadeira ou é materialmente 

enganosa.
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Adicionalmente, o Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de 

Investimento, S.A., na qualidade de intermediários financeiros responsáveis pela assistência à 

Oferta, não assumem qualquer responsabilidade pelo eventual não cumprimento por parte da 

Sociedade Visada e/ou de qualquer entidade com ela relacionada, da obrigação de divulgar

quaisquer eventos que possam eventualmente ter ocorrido, em virtude dos quais a informação aqui 

contida e em que o Oferente e os intermediários financeiros responsáveis pela assistência à Oferta 

se basearam, seja suscetível de ser inexata ou enganosa.

A existência do Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 

desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se entre a data da sua aprovação e a data do 

fim da Oferta for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se 

tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que seja relevante 

para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, a Oferente deverá requerer imediatamente à 

CMVM a aprovação de adenda ou de retificação do Prospeto.

O Prospeto não configura uma recomendação da aceitação da Oferta. 

Nenhuma decisão de aceitação da Oferta deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial 

investidor e pelos seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a 

informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte do Prospeto ou para 

outros documentos inseridos por remissão no mesmo.

Cada destinatário da Oferta é individualmente responsável por realizar a sua própria avaliação 

independente de todas as matérias que considere convenientes avaliar (incluindo as relacionadas 

com a Oferta) e cada investidor deverá tomar a sua própria decisão de aceitar ou não a Oferta.

Os destinatários da Oferta deverão consultar os seus assessores fiscais, contabilísticos, financeiros 

e legais, relativamente à adequação, para si, da aceitação da Oferta, tendo em conta, 

nomeadamente, as respetivas consequências fiscais e contabilísticas.

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta pode estar restringida em certas 

jurisdições. Aqueles em cuja posse o Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas 

restrições.

Declarações relativas ao futuro

Algumas declarações incluídas no Prospeto constituem declarações relativas ao futuro. Todas as 

declarações constantes do Prospeto, com exceção das relativas a factos históricos, incluindo, 

designadamente, aquelas que respeitam à situação financeira, receitas e rentabilidade (incluindo, 

designadamente, quaisquer projeções ou previsões financeiras ou operacionais), estratégia 

empresarial, perspetivas, planos e objetivos de gestão para operações futuras da Semapa, 

constituem declarações relativas ao futuro. 

Algumas destas declarações podem ser identificadas por termos como “antecipa”, “acredita”, 

“estima”, “espera”, “pretende”, “prevê”, “planeia”, “pode”, “poderá” e “poderia” ou expressões 

semelhantes. Contudo, estas expressões não constituem a única forma utilizada para identificar 

declarações relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro ou quaisquer outras projeções 

contidas no Prospeto envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 

poderão determinar que os efetivos resultados ou desempenho da Semapa, bem como os 

resultados da sua atividade, sejam substancialmente diferentes daqueles que resultam expressa 

ou tacitamente das declarações relativas ao futuro. Tendo em conta esta situação, os acionistas da 

Semapa deverão ponderar cuidadosamente estas declarações relativas ao futuro previamente à 

tomada de qualquer decisão de aceitação da Oferta.



5

Diversos fatores poderão determinar que os resultados sejam significativamente diferentes 

daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações relativas ao futuro. Caso algum 

destes riscos ou incertezas se verifique, ou algum dos pressupostos venha a revelar-se incorreto, 

os eventos descritos no Prospeto poderão não se verificar ou os resultados efetivos poderão ser 

significativamente diferentes dos descritos no Prospeto como antecipados, esperados, previstos ou 

estimados. Estas declarações relativas ao futuro reportam-se apenas à data do Prospeto. A 

Oferente não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou 

revisões a qualquer declaração relativa ao futuro constante do Prospeto de forma a refletir qualquer 

alteração das suas expetativas decorrente de quaisquer alterações aos factos, condições ou 

circunstâncias em que os mesmos se basearam, salvo se, entre a data de aprovação do Prospeto 

e o fim do prazo da Oferta, for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto 

novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que sejam 

relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, situação em que a Oferente deverá 

imediatamente requerer à CMVM aprovação de adenda ou retificação do Prospeto.

No Prospeto, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos e 

expressões iniciados por letra maiúscula, terão o significado que lhes é apontado no Capítulo 5 -

Definições. No Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar inclui as 

alterações a que a mesma tiver sido sujeita e qualquer referência a uma Diretiva inclui o 

correspondente diploma de transposição no respetivo Estado Membro da União Europeia.

Informação obtida junto de terceiros

A Oferente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no Prospeto, foi 

rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde se pode verificar 

com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos quaisquer 

factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro.

Aviso aos Acionistas nos Estados Unidos

Os acionistas norte-americanos são informados de que as Ações não estão admitidas à negociação

em uma plataforma de negociação dos EUA e que a Sociedade Visada não está sujeita aos 

requisitos de reporte periódico previstos no US Securities Exchange Act de 1934 (o "Exchange 

Act"), e não é obrigada a, e não submete nenhuns relatórios na U.S. Securities and Exchange 

Commission (a "SEC"). A Oferta é dirigida aos acionistas da Sociedade Visada residentes nos 

Estados Unidos nos mesmos termos e condições que aqueles feitos a todos os outros acionistas 

da Sociedade Visada aos quais a oferta é feita. Quaisquer documentos de informação, incluindo 

este Prospeto, são divulgados aos acionistas dos Estados Unidos numa base comparável à forma 

como tais documentos são divulgados aos demais acionistas da Sociedade Visada.

A Oferta é dirigida para as ações emitidas e em circulação da Sociedade Visada, que é sedeada

em Portugal. A informação distribuída no âmbito da Oferta está sujeita aos requisitos de divulgação 

de Portugal, que são diferentes dos requisitos dos Estados Unidos. 

Pode ser difícil para os acionistas da Sociedade Visada executar os seus direitos e quaisquer 

reclamações que estes possam ter, decorrentes das leis federais de valores mobiliários, uma vez 

que a Oferente e a Sociedade Visada estão sedeadas em jurisdições fora dos Estados Unidos, e 

alguns ou todos os seus respetivos diretores e administradores podem ser residentes em

jurisdições fora dos Estados Unidos. Os acionistas da Sociedade Visada podem não ser capazes 

de intentar ações contra a Oferente ou a Sociedade Visada ou seus respetivos diretores ou 

administradores num tribunal fora dos EUA por violações das leis de valores mobiliários dos EUA. 

Pode ser difícil obrigar a Oferente e a Sociedade Visada e suas respetivas afiliadas a cumprirem

uma decisão judicial emitida nos Estados Unidos.
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A Oferta é realizada nos Estados Unidos nos termos da Section 14 (e) e da Regulation 14E nos 

termos do Exchange Act como uma oferta pública "Tier II", e de acordo com os requisitos da lei 

portuguesa. Consequentemente, a Oferta está sujeita a divulgações e outros requisitos 

procedimentais, incluindo em relação ao cronograma da oferta, procedimentos de liquidação e 

prazos de pagamentos que são diferentes daqueles aplicáveis de acordo com os procedimentos de 

oferta e legislação doméstica dos EUA.

Na medida em que tal for permitido pela legislação ou regulamentação aplicável, a Oferente e as 

suas afiliadas ou corretores (atuando como agentes da Oferente ou das suas afiliadas, conforme 

aplicável) podem, de tempos a tempos, e para além de nos termos da Oferta, direta ou 

indiretamente, comprar ou diligenciar para a compra de Ações ou, caso existam, de quaisquer 

valores mobiliários que sejam convertíveis, permutáveis ou exercíveis por tais Ações, ainda que a 

Oferente não tenha conhecimento da sua existência. Na medida em que as informações sobre tais 

compras ou acordos de compra sejam tornadas públicas em Portugal, tais informações serão 

divulgadas por meio de um comunicado de imprensa ou outro meio razoavelmente determinado

para informar os acionistas norte-americanos da Sociedade Visada de tais informações. Além disso, 

os consultores financeiros da Oferente também podem envolver-se em atividades normais de 

negociação de valores mobiliários da Sociedade Visada, o que pode incluir compras ou acordos 

para a compra de tais valores mobiliários.

O recebimento de dinheiro de acordo com a Oferta por um acionista dos Estados Unidos pode ser 

uma transação tributável para efeitos fiscais federais dos Estados Unidos, bem como das leis 

estaduais e locais dos Estados Unidos, bem como das leis fiscais estrangeiras e outras. Cada 

acionista deve imediatamente consultar o seu consultor profissional independente sobre as 

consequências fiscais da aceitação da Oferta.

Nem a SEC nem qualquer comissão de valores mobiliários estadual dos EUA aprovou ou 

desaprovou a Oferta ou fez qualquer comentário sobre a adequação ou integridade do Prospeto. 

Qualquer declaração em contrário é um crime nos Estados Unidos.

0.1 Resumo das caraterísticas da Oferta

A Oferente

A Oferente é a SODIM, SGPS, S.A., com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, 1050-

121 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de 

matrícula e de identificação fiscal 500.259.674 e com o capital social de 32.832.000 Euros.

Para mais informações sobre a Oferente, ver, por favor, o Capítulo 3 - Informações relativas à 

Oferente, Participações Sociais e Acordos abaixo.

A Sociedade Visada

A Sociedade Visada é a SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A., 

sociedade com o capital aberto ao investimento do público, com sede social na Av. Fontes Pereira 

de Melo, 14 – 10.º, 1050-121 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 

com o número único de matrícula e de identificação fiscal 502.593.130 e capital social integralmente 

subscrito e realizado de 81.270.000 Euros.

A Sociedade Visada é uma sociedade aberta, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

13.º do Código dos Valores Mobiliários.

O capital social da Sociedade Visada é composto por 81.270.000 (oitenta e um milhões e duzentos 

e setenta mil) ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal, e que se encontram 
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admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon 

– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com o Código ISIN PTSEM0AM0004.

Os termos da Oferta

A Oferta é geral e voluntária nos termos do disposto nos artigos 173.º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários e abrange a totalidade das ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem 

valor nominal, representativas do capital social da Sociedade Visada, que forem objeto de válida 

aceitação, e que não sejam detidas diretamente pela própria Oferente ou pela Cimo - Gestão de 

Participações, SGPS, S.A., sua subsidiária integralmente detida e única entidade que se encontra 

numa das situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários com a 

Oferente que se comprometeu a não acorrer à Oferta.

A Oferente detém nesta data, diretamente e através da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, 

S.A., sua subsidiária integralmente detida, 58.438.334 Ações representativas de 71,906% do capital

social da Sociedade Visada e 73,167% dos direitos de voto da Sociedade Visada. Para mais 

informação sobre o cálculo da percentagem de direitos de voto ora apresentado ver, por favor, a 

secção 2.6 - Modalidade da oferta.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, na presente data, as entidades que se encontram, 

com a Oferente, numa das situações referidas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários 

detêm as seguintes quantidades de Ações, cujos direitos de voto lhe são imputáveis:

Entidade N.º ações
% capital

social
% direitos
de voto*

Sodim, SGPS, S.A. 19.478.903 23,968% 24,388%
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 38.959.431 47,938% 48,779%

Subtotal: 58.438.334 71,906% 73,167%
Administradores da Sodim:

Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.488 0,007% 0,007%
Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.888 0,007% 0,007%
Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz 

Pereira 5.888 0,007% 0.007%
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,769% 0,783%

Soma: 59.080.797 72,697% 73,972%
*considerando que a Semapa é detentora de 1.400.627 ações próprias correspondentes 
a 1,723% do respetivo capital social.

Assim, o objeto da Oferta compreende um número máximo de 22.831.666 Ações.

No objeto da Oferta estão incluídas as 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital social 

da Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas pela 

própria Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias e, bem assim, as Ações detidas 

pela Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e pelos Administradores da Oferente que têm 

uma relação com a Oferente nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, deduzidas 

das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham eventualmente a ser adquiridas pela 

Oferente, e das Ações que venham eventualmente a ser objeto de bloqueio voluntário em conta 

pelos respetivos titulares. A Oferente não tem conhecimento das intenções de alienação destas 

Ações no contexto da Oferta, com exceção das intenções das Senhoras Dr.ª Filipa Mendes de 

Almeida de Queiroz Pereira, D.ª Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira e D.ª Lua Mónica 

Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, vertidas no Relatório do Conselho de Administração da 

Sociedade Visada, de aceitarem a Oferta, propondo-se assim, cada uma, vender na Oferta a 

totalidade das ações representativas do capital social da Sociedade Visada de que cada uma é 

titular, designadamente as (i) 5.488 ações detidas pela Senhora Dr.ª Filipa Queiroz Pereira, (ii) 5.888 
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ações detidas pela Senhora D.ª Mafalda Queiroz Pereira e (iii) 5.888 ações detidas pela Senhora 

D.ª Lua Queiroz Pereira.

A Oferente não tem intenção de promover quaisquer iniciativas tendentes à alienação, na Oferta ou 

fora do respetivo âmbito, das 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital social da 

Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas pela própria 

Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias. Nos termos da deliberação aprovada 

na Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada que teve lugar a 29 de maio de

2020, o Conselho de Administração daquela não se encontra autorizado a transacionar ações 

próprias fora de mercado, não podendo, assim, as ações próprias da Sociedade Visada serem 

alienadas na Oferta por deliberação do respetivo Conselho de Administração. 

Apenas podem ser objeto de aceitação as Ações que, na data de encerramento da Oferta, se 

encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de quaisquer ónus, 

encargos ou outras limitações, sobre si ou sobre os respetivos direitos inerentes, designadamente 

quanto aos seus direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade, nomeadamente 

quando tal limitação à transmissibilidade decorra de bloqueio em conta das Ações efetuado por 

iniciativa do respetivo titular, em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 72.º 

do Código dos Valores Mobiliários. 

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, a Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer 

outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição das Ações.

A aceitação da Oferta pelos seus destinatários está sujeita ao cumprimento dos respetivos 

requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei estrangeira quando os 

destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 

Tal como mencionado no Anúncio Preliminar, tal como revisto, a eficácia da Oferta estava sujeita à 

obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com a 

contrapartida de €12,17 (doze euros e dezassete cêntimos).

É condição de sucesso da Oferta que a Oferente passe a deter, em consequência da mesma Oferta, 

um mínimo de 90% dos direitos de voto da Sociedade Visada, calculados nos termos do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. A Oferente reserva-se o direito de, no exercício da 

sua inteira discricionariedade, no dia do apuramento dos resultados da Oferta, renunciar à condição 

de sucesso descrita, sendo que tornará pública a sua decisão de renunciar, ou não renunciar, à 

referida condição através de comunicado dirigido ao mercado e divulgado, no próprio dia, no sítio 

da internet da CMVM (www.cmvm.pt).

Caso a Oferente venha a renunciar, nos termos anteriormente previstos, à condição de sucesso da 

sua Oferta antes descrita, a Oferente instruirá o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa –

Banco de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis seguintes ao dia do apuramento dos 

resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Oferente, de todas as ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada que lhes venham a ser oferecidas para esse 

efeito, ao preço, em numerário, que a Oferente houver pago pelas Ações da Sociedade Visada no 

âmbito da Oferta, ou seja, a contrapartida oferecida deduzida de qualquer montante (ilíquido) que 

venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de adiantamento sobre lucros de 

exercício de distribuição de reservas, ou outro. Os termos destas eventuais aquisições constarão 

do comunicado que vier a ser feito ao mercado informando sobre renúncia à condição de sucesso.

Na medida em que as eventuais aquisições efetuadas no período acima mencionado não são 

realizadas no âmbito da Oferta, esclarece-se que as mesmas não qualificam para os critérios 

relativos ao mecanismo de aquisição potestativa constante no artigo 194.º do Código dos Valores 
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Mobiliários e para os critérios relativos à perda de qualidade de sociedade aberta constante na 

alínea a), do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

No final do período destas eventuais aquisições acima mencionado, a Oferente divulgará ao 

mercado, no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt), o resultado do mesmo e o número de Ações 

da Sociedade Visada que passaram a ser detidas pela Oferente. 

Após a conclusão da Oferta, e para efeitos da aquisição de um número de Ações representativo de 

até 100% do respetivo capital social, assinale-se neste âmbito, que:

a) Caso a Oferente venha, em resultado da presente Oferta, diretamente ou nos termos do 

disposto no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a (i) deter 90% ou 

percentagem mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 

Sociedade Visada, e a (ii) adquirir 90% ou percentagem mais elevada dos direitos de voto

das Ações que são objeto da Oferta, a Oferente, no prazo de três meses subsequentes ao 

apuramento dos resultados da Oferta, irá recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa 

previsto nos termos do disposto no artigo 194.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo 

que, nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Código dos Valores Mobiliários, o referido 

mecanismo de aquisição potestativa implica, em termos imediatos, a perda da qualidade 

de sociedade aberta da Sociedade Visada e a exclusão da negociação em mercado 

regulamentado das ações da Sociedade Visada e dos valores mobiliários que a elas dão 

direito, ficando vedada a readmissão durante um ano.

Note-se que, no contexto de recurso ao mecanismo previsto no artigo 194.º do Código dos 

Valores Mobiliários, verificadas as condições previstas no parágrafo (a) acima, cada um 

dos titulares das Ações remanescentes poderá igualmente, nos três meses subsequentes 

ao apuramento dos resultados da Oferta, exercer o direito de alienação potestativa, 

devendo antes, para o efeito, dirigir por escrito à Oferente convite para que, no prazo de 

oito dias, lhe faça proposta de aquisição das suas Ações, nos termos do artigo 196.º do 

Código dos Valores Mobiliários.

Note-se ainda que, no contexto de recurso ao mecanismo previsto no artigo 194.º do 

Código dos Valores Mobiliários, prevê-se que a aquisição deverá ser feita mediante 

contrapartida justa, em dinheiro, calculada nos termos do artigo 188.º do Código dos 

Valores Mobiliários, mais se referindo que se a Oferente, em resultado da aceitação de 

oferta pública de aquisição geral e voluntária, adquirir pelo menos 90% das ações 

representativas de capital social com direitos de voto abrangidas pela oferta, presume-se 

que a contrapartida da oferta corresponde a uma contrapartida justa da aquisição das 

ações remanescentes.

b) Se a Oferente vier, em resultado da presente Oferta, diretamente ou nos termos do disposto 

no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a deter 90% ou percentagem 

mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada 

mas não adquirir 90% ou percentagem mais elevada dos direitos de voto das Ações que 

são objeto da Oferta, a Oferente irá promover a perda de qualidade de sociedade aberta 

da Sociedade Visada, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores 

Mobiliários e, posteriormente, ponderará então se irá proceder a uma aquisição potestativa 

das ações da Sociedade Visada que permanecerem na titularidade de outros acionistas, 

ao abrigo do disposto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais (opção de 

aquisição potestativa a que a Oferente poderia recorrer nos 6 meses seguintes à data da 

comunicação à Sociedade Visada de que se tornou titular, diretamente ou indiretamente, 

de mais de 90% do respetivo capital social, comunicação essa que deverá ter lugar nos
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trinta dias subsequentes à ocorrência do facto anteriormente referido).

Finalmente, ainda que a Oferente não venha, em resultado da Oferta, diretamente ou nos termos 

do disposto no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a deter 90% ou

percentagem mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade 

Visada, a Oferente poderá ainda decidir promover convocatória de Assembleia Geral da Sociedade 

Visada para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta, decisão essa sujeita a uma maioria 

não inferior a 90% do capital social, devendo neste caso ser indicado um acionista que se obrigue 

a adquirir, no prazo de três meses após o deferimento do pedido pela CMVM, os valores mobiliários 

pertencentes, nessa data, às pessoas que não tenham votado favoravelmente alguma das 

deliberações em assembleia. Atente-se que a contrapartida mínima para a aquisição de ações 

neste caso deverá ser calculada nos termos do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, 

conforme previsto no número 4 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo que a 

mesma deverá ser determinada por referência à data da convocatória da assembleia geral de 

acionistas para deliberação sobre a perda de qualidade de sociedade aberta.

Relativamente a qualquer dos casos referidos nos parágrafos anteriores, a Oferente reserva-se o 

direito de não avançar com o processo de aquisição potestativa se a contrapartida que vier a ser 

determinada nesse âmbito for superior à contrapartida paga na Oferta.

Refira-se que a Oferente, considerando o objeto da Oferta nesta data, terá de adquirir 13.444.102

Ações para atingir 90% dos direitos de voto da Sociedade Visada (sendo pressuposto deste cálculo 

a manutenção até ao final da Oferta, pela Sociedade Visada, das 1.400.627 ações próprias que 

detém nesta data, de acordo com a informação pública disponível, não tendo a Oferente 

conhecimento da intenção da Sociedade Visada quanto à alienação destas ações, no contexto da 

Oferta ou fora do mesmo) e 20.548.499 Ações para atingir 90% dos direitos de voto abrangidos 

pela Oferta, sem prejuízo de eventuais Ações adquiridas desde a publicação do Anúncio Preliminar 

e até ao apuramento do resultado da Oferta.

Atenta a possibilidade de renúncia à condição de sucesso da Oferta pela Oferente, cuja decisão 

será tornada pública pela Oferente através de comunicado dirigido ao mercado e divulgado no sítio 

da internet da CMVM (www.cmvm.pt), cumpre informar ainda que a Oferta poderá vir a ser eficaz 

sem que se verifiquem os pressupostos acima mencionados, nomeadamente relacionados com a 

perda de qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada e com a aquisição potestativa das 

ações da Sociedade Visada, caso tal eficácia decorra, exclusivamente, da renúncia pela Oferente 

à condição de sucesso aposta na Oferta.

Caso a Oferente venha a renunciar, nos termos anteriormente previstos, à condição de sucesso da 

sua Oferta antes descrita, a Oferente instruirá o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa –

Banco de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis seguintes ao dia do apuramento dos 

resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Oferente, de todas as ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada que lhes venham a ser oferecidas para esse 

efeito, ao preço, em numerário, que a Oferente houver pago pelas ações da Sociedade Visada no 

âmbito da Oferta, ou seja, a contrapartida oferecida deduzida de qualquer montante (ilíquido) que 

venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de adiantamento sobre lucros de 

exercício de distribuição de reservas, ou outro. Os termos destas eventuais aquisições constarão 

do comunicado que vier a ser feito ao mercado informando sobre renúncia à condição de sucesso.

Na medida em que as eventuais aquisições efetuadas no período acima mencionado não são 

realizadas no âmbito da Oferta, esclarece-se que as mesmas não qualificam para os critérios 

relativos ao mecanismo de aquisição potestativa constante no artigo 194.º do Código dos Valores 
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Mobiliários e para os critérios relativos à perda de qualidade de sociedade aberta constante na 

alínea a), do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

No final do período destas eventuais aquisições acima mencionado, a Oferente divulgará ao 

mercado, no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt), o resultado do mesmo e o número de Ações 

da Sociedade Visada que passaram a ser detidas pela Oferente.

A Oferente é a acionista controladora da Sociedade Visada e, no âmbito da sua estratégia de gestão 

de portfólio, pretende adquirir a totalidade das ações representativas do seu capital social, 

reforçando a sua exposição aos setores de atividade nos quais as subsidiárias da Sociedade Visada 

operam.

É atualmente intenção da Oferente, independentemente dos resultados da Oferta, dar continuidade 

à atividade empresarial da Sociedade Visada e das sociedades por ela controladas, no âmbito do 

respetivo objeto social e em moldes similares aos que têm vindo a ser desenvolvidos.

Para mais informações sobre os planos da Oferente para a Sociedade Visada, veja-se o ponto 2.8

– Objetivos da aquisição abaixo.

Contrapartida

A contrapartida da Oferta consiste no montante de €12,17 (doze euros e dezassete cêntimos) por 

Ação a pagar em dinheiro.

Note-se que a Oferente indicou no Anúncio Preliminar publicado em 18 de fevereiro de 2021 que a 

contrapartida da Oferta consistia no montante de €11,40 (onze euros e quarenta cêntimos) sendo 

que, a 6 de abril de 2021, comunicou que deliberou, nessa data, proceder ao aumento do montante 

da contrapartida da Oferta de €11,40 (onze euros e quarenta cêntimos) por Ação para €12,17 (doze 

euros e dezassete cêntimos) por ação, representando um aumento de 6,8% face ao valor da 

contrapartida inicialmente oferecida.

Qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de 

adiantamento sobre lucros de exercício de distribuição de reservas, ou outro será deduzido do valor 

da contrapartida da Oferta, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao 

montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse momento ocorrer antes da 

liquidação financeira da Oferta, sendo o montante a pagar arredondado por excesso para a 

segunda casa decimal.

A este respeito informa-se que se encontra convocada para o próximo dia 30 de abril de 2021 a 

Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada no âmbito da qual foi apresentada, pelo 

Conselho de Administração da Sociedade Visada, uma proposta de distribuição de dividendos no 

montante de €0,512 (cinquenta e um vírgula dois cêntimos). Caso tal proposta venha a ser 

aprovada, é expectável que a distribuição de dividendos ocorra no prazo de dez dias após a data 

de realização da Assembleia Geral de Acionistas acima referida e antes do encerramento do 

Período da Oferta, sendo nesse caso o valor a pagar por Ação no âmbito da Oferta €11,66 (onze 

euros e sessenta e seis cêntimos).

A contrapartida oferecida, tal como revista, apesar de a Oferta não ser uma oferta pública de 

aquisição obrigatória, respeita o disposto no artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, tal 

como descrito abaixo no ponto 2.3 – Contrapartida oferecida e sua justificação e apresenta: 

a. um prémio de 28,1% em relação à última cotação de fecho das Ações no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon anterior ao Anúncio Preliminar, ou seja, em 18 de 

fevereiro de 2021, a qual foi de €9,50 (nove euros e cinquenta cêntimos) por Ação;
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b. um prémio de 46,5% em relação ao preço médio ponderado das Ações no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores ao 

Anúncio Preliminar, o qual é de €8,31 (oito euros e trinta e um cêntimos) por Ação.

A contrapartida, no montante máximo global de €277.861.376 (duzentos e setenta e sete milhões 

oitocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e seis euros), será paga em numerário, mediante 

crédito na conta dos destinatários da Oferta, prevendo-se que se torne disponível para os 

destinatários da Oferta que a tenham aceite no segundo dia útil após a data da Sessão Especial de 

Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, nos seis meses imediatamente anteriores à data de 

publicação do Anúncio Preliminar (i.e., de 19 de agosto de 2020 a 18 de fevereiro de 2021), não se 

verificaram quaisquer transações de Ações a preço superior ao valor da contrapartida proposta, 

nem por parte da Oferente, nem de quaisquer pessoas que com ela se encontrem em qualquer das 

situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários.

Dentro do período de seis meses acima referido, em concreto no dia 3 de setembro de 2020, a 

Oferente e a Cimigest, SGPS, S.A. sua subsidiária integralmente detida à data, realizaram uma 

fusão por incorporação, ao abrigo do regime de neutralidade fiscal aplicável às operações de fusão, 

mediante a qual a Cimigest, SGPS, S.A. foi incorporada na Oferente, tendo por tal motivo, a 

Oferente passado a ser, em consequência, titular direta das Ações representativas do capital social 

da Sociedade Visada anteriormente detidas através da Cimigest, SGPS, S.A.. Para mais 

informação sobre a referida fusão ver, por favor, a secção 2.3.2 – Justificação da Contrapartida 

Oferecida.

A Oferente foi notificada da realização do registo comercial desta fusão no dia 7 de setembro de 

2020. Tal fusão não implicou o pagamento pela Oferente de qualquer preço pelas Ações que 

passaram para a sua titularidade direta, tendo a operação de fusão sido oportunamente divulgada 

ao mercado em virtude da alteração do título de imputação à Oferente dos direitos de voto inerentes 

a essas Ações. 

Condições de eficácia da Oferta

Conforme referido no Anúncio Preliminar, o lançamento da Oferta encontra-se sujeito às condições 

indicadas abaixo no ponto 2.6.1 - Condições para o lançamento da Oferta abaixo.

Pressupostos da decisão de lançamento da Oferta

Para todos os efeitos, designadamente os previstos no artigo 128.º do Código dos Valores 

Mobiliários, e conforme estabelecido no Anúncio Preliminar e no Anúncio de Lançamento, pelo 

presente se reitera que a decisão de lançamento da Oferta se baseou no pressuposto de que, até 

ao termo do prazo da mesma, não ocorreria alguma circunstância com impacto significativo na 

situação patrimonial, económica e financeira na Sociedade Visada, vista em termos consolidados, 

ou em sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo. 

Exemplos de situações que podem, sujeitas à verificação dos pressupostos previstos no artigo 128.º 

do Código dos Valores Mobiliários, ter tal impacto estão detalhados no ponto 2.6.2 - Pressupostos 

do lançamento da Oferta abaixo.

Adicionalmente, a decisão de lançamento da Oferta foi tomada com base no pressuposto de que, 

até ao termo do Período da Oferta, não ocorrerá:

a. qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de determinar um aumento 

da contrapartida oferecida; ou



13

b. qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar o acesso pela 

Oferente aos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não possa 

ser sanado em tempo útil.

Com a mesma finalidade que a referida no parágrafo anterior, a Oferente referiu também no Anúncio 

Preliminar que, para efeitos do disposto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, e com 

respeito do regime aí previsto, assumiu como pressuposto que até ao termo da Oferta não ocorreria 

qualquer alteração substancial nos mercados financeiros nacionais e internacionais e nas 

respetivas instituições financeiras, não assumida nos cenários oficiais divulgados pelas autoridades 

da zona Euro e que tivesse um impacto substancial negativo na Oferta, excedendo os riscos a ela 

inerentes, ou nos valores mobiliários por esta visados.

Ao lançar a Oferta, a Oferente não renuncia a quaisquer direitos, nomeadamente, sempre com 

respeito pelo regime previsto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, ao direito de 

solicitar à CMVM a modificação ou revogação da Oferta, ocorrendo factos ou atos que não sejam 

coerentes com os pressupostos constantes do Anúncio Preliminar e do Anúncio de Lançamento, 

nomeadamente aqueles cujos efeitos ou consequências ainda não estejam integralmente 

verificados ou não eram totalmente conhecidos pela Oferente no momento da divulgação do 

Anúncio Preliminar.

Período da Oferta

O Período da Oferta decorrerá durante 4 semanas, entre as 08:30 horas do dia 27 de abril de 2021

e as 15:00 horas do dia 25 de maio de 2021, podendo as respetivas ordens de aceitação ser 

recebidas até ao termo deste prazo.

De acordo com o disposto na lei, designadamente no n.º 2 do artigo 183.º do Código dos Valores 

Mobiliários, o Período da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a 

requerimento da Oferente, em caso de revisão da contrapartida, de lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários da Oferta o justifique.

A operação será executada no Euronext Lisbon, pelo que os detentores de Ações que desejem 

aceitar a Oferta deverão manifestar a sua aceitação durante o Período da Oferta, através de ordens 

de venda transmitidas aos intermediários financeiros junto dos quais as Ações de que sejam 

titulares se encontrem registadas. 

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários encontra-se sujeita ao cumprimento dos 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis, incluindo os constantes de lei estrangeira a que os 

destinatários da Oferta se encontrem sujeitos.

Os destinatários da Oferta que aceitem a Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação 

através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu:

i. em geral, até cinco dias de calendário antes do termo do Período da Oferta, ou seja, até às 

15:00 horas do dia 20 de maio de 2021, inclusive;

ii. no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do período de aceitação;

iii. no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo da 

suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue.

Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem comunicar 

diariamente à Euronext as ordens dos seus clientes através do Sistema de Serviços Centrais de 

Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre as 8h00m e as 18h00m, exceto no caso do 
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último dia do Período da Oferta em que o período de transmissão através dos Serviços Centrais de 

Ofertas Públicas será entre as 8h00m e as 16h30m.

O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado na Euronext, 

que se espera vir a ter lugar no dia 26 de maio de 2021, o primeiro dia útil após o Período da Oferta, 

em hora a designar no respetivo Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado a publicar 

pela Euronext, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos resultados da 

Oferta.

O resultado da Oferta será publicado no Boletim de Cotações da Euronext e será disponibilizado 

no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).

Está previsto que a liquidação da Oferta ocorra no segundo dia útil seguinte à data da Sessão 

Especial de Mercado Regulamentado, nos termos do Sistema de Liquidação e Compensação 

previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de acordo com o Aviso da Sessão Especial de 

Mercado Regulamentado, prevendo-se assim que a Liquidação da Oferta venha a ocorrer no dia 

28 de maio de 2021.

0.2 Efeitos do registo

A presente Oferta foi objeto de registo pela CMVM na data de 26 de abril de 2021, com o número 

de registo 9228. O Prospeto refere-se à oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade 

das ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Sociedade 

Visada, que não sejam detidas pela Oferente ou pela Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A., 

sua subsidiária integralmente detida, deduzidas das Ações que, até ao encerramento da Oferta, 

venham eventualmente a ser adquiridas pela Oferente, e as Ações que venham eventualmente a 

ser objeto de bloqueio voluntário em conta pelos respetivos titulares. 

Nos termos do disposto nos números 6 e 7 do artigo 118.º do Código dos Valores Mobiliários “O 

registo de oferta pública de aquisição implica a aprovação do respetivo prospeto e baseia-se em 

critérios de legalidade” e “A aprovação do prospeto e o registo não envolvem qualquer garantia 

quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente 

ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”.

Os intermediários financeiros, representantes da Oferente e responsáveis pela prestação de 

serviços de assistência à Oferente relativos à preparação, lançamento e execução da Oferta, nos 

termos e para os efeitos do n.º 1, alínea b) do artigo 113.º e do n.º 2 do artigo 337.º do Código dos 

Valores Mobiliários, são o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, 

S.A..
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1 RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 

Mobiliários, no Regulamento da CMVM n.º 3/2006 e demais legislação aplicável.

1.1 Responsáveis pela informação

Nos termos do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelos eventuais 

danos causados pela desconformidade do conteúdo do Prospeto com o disposto no artigo 135.º do 

Código dos Valores Mobiliários, exceto se provarem que agiram sem culpa:

1.1.1 A Oferente 

A Oferente é a SODIM, SGPS, S.A., com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, 1050-

121 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único 

de matrícula e de identificação fiscal 500.259.674 e com o capital social de 32.832.000 Euros.

1.1.2 Os membros do Conselho de Administração da Oferente

Presidente: José Antônio do Prado Fay

Vogais: João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco

Vítor Paulo Paranhos Pereira

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

Francisco Pimenta Mendes de Almeida

1.1.3 Os intermediários financeiros encarregados da assistência à Oferta

Os intermediários financeiros, representantes da Oferente e encarregados dos serviços de 

assistência em relação à Oferta são o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de 

Investimento, S.A..

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, a culpa das 

entidades e pessoas referidas acima é apreciada de acordo com elevados padrões de diligência 

profissional. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, a responsabilidade das 

pessoas e entidades referidas acima é excluída se alguma dessas ou entidades provar que o 

destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do Prospeto à data da 

emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respetiva revogação ainda era 

possível.

Não obstante, responde nos termos do disposto na alínea a) do artigo 150.º do Código dos Valores 

Mobiliários, independentemente de culpa, a Oferente, se forem responsáveis os membros do seu 

conselho de administração identificados no ponto 1.1.2 – Responsáveis pelo Prospeto ou o Banco 

Comercial Português, S.A. ou o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na qualidade de 

intermediários financeiros responsáveis pela assistência à Oferta.

O direito de indemnização fundado nos artigos precedentes deve ser exercido no prazo de seis 

meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospeto e cessa, em qualquer caso, 

decorridos dois anos desde o termo de vigência do prospeto.
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A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém exclusivamente ou é 

baseada em informação disponível publicamente. A documentação e informação que a Oferente 

usou para a preparação da Oferta e elaboração do respetivo Prospeto, foi apenas informação 

pública, não usando qualquer outra informação, nomeadamente em virtude de ter administradores 

em comum com a Sociedade Visada ou por ser acionista maioritária da Sociedade Visada. A 

Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na 

qualidade de intermediários financeiros, não têm conhecimento de quaisquer factos ou 

circunstâncias que indiciem que qualquer declaração relativa à Sociedade Visada e a qualquer 

entidade com ela relacionada contida neste Prospeto não é verdadeira ou é enganosa. 

Adicionalmente, a Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de 

Investimento, S.A., na qualidade de intermediários financeiros responsáveis pela assistência à 

Oferta, não assumem qualquer responsabilidade pelo eventual não cumprimento por parte da 

Sociedade Visada e/ou de qualquer entidade com ela relacionada, da obrigação de divulgar 

quaisquer eventos que possam eventualmente ter ocorrido, em virtude dos quais a informação aqui 

contida e em que a Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de 

Investimento, S.A., na qualidade de intermediários financeiros, se basearam, seja suscetível de ser 

inexata ou enganosa.
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2 DESCRIÇÃO DA OFERTA 

2.1 Montante e natureza da operação 

A Oferta é geral e voluntária nos termos do disposto nos artigos 173.º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários.

A Oferta abrange a totalidade das ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, 

representativas do capital social da Sociedade Visada (“Ações”), que forem objeto de válida 

aceitação, e que não sejam detidas diretamente pela própria Oferente e pela Cimo - Gestão de 

Participações, SGPS, S.A., sua subsidiária integralmente detida, e única entidade que se encontra 

numa das situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários com a 

Oferente e que se comprometeu a não acorrer à Oferta, conforme descrito abaixo, deduzidas das 

Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham eventualmente a ser adquiridas pela Oferente, 

e as Ações que venham eventualmente a ser objeto de bloqueio voluntário em conta pelos 

respetivos titulares.

Assim, o objeto da Oferta compreende um número máximo de 22.831.666 Ações, estando excluídas 

as 19.478.903 ações detidas pela Oferente e as 38.959.431 ações detidas pela Cimo - Gestão de 

Participações, SGPS, S.A., a única das entidades que com ela se encontra em qualquer das 

situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, que se comprometeu a 

não acorrer à Oferta, aceitando bloquear as suas ações até ao encerramento da Oferta, deduzidas 

das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham eventualmente a ser adquiridas pela 

Oferente, e as Ações que venham eventualmente a ser objeto de bloqueio voluntário em conta pelos 

respetivos titulares.

No objeto da Oferta estão consideradas as 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital

social da Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas 

pela própria Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias e, bem assim, as Ações 

detidas pela Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e pelos Administradores da Oferente 

supra identificados que têm uma relação com a Oferente nos termos do artigo 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários, deduzidas das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham 

eventualmente a ser adquiridas pela Oferente, e das Ações que venham eventualmente a ser objeto 

de bloqueio voluntário em conta pelos respetivos titulares. 

A Oferente não tem conhecimento das intenções quanto à alienação destas Ações no contexto da 

Oferta, à exceção das intenções das Senhoras Dr.ª Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, 

D.ª Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira e D.ª Lua Mónica Mendes de Almeida de 

Queiroz Pereira, vertidas no Relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada, de 

aceitarem a Oferta, propondo-se assim, cada uma, vender na Oferta a totalidade das ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada de que cada uma é titular, designadamente 

as (i) 5.488 ações detidas pela Senhora Dr.ª Filipa Queiroz Pereira, (ii) 5.888 ações detidas pela 

Senhora D.ª Mafalda Queiroz Pereira e (iii) 5.888 ações detidas pela Senhora D.ª Lua Queiroz 

Pereira.

A Oferente não tem intenção de promover quaisquer iniciativas tendentes à alienação, na Oferta ou 

fora do respetivo âmbito, das 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital social da 

Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas pela própria 

Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias. Nos termos da deliberação aprovada 

na Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada que teve lugar a 29 de maio de 

2020, o Conselho de Administração daquela não se encontra autorizado a transacionar ações 

próprias fora de mercado, não podendo, assim, as ações próprias da Sociedade Visada serem 

alienadas na Oferta por deliberação do respetivo Conselho de Administração.
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Tendo em conta o exposto e a contrapartida oferecida por ação constante da secção 2.3.1 -

Contrapartida oferecida, o montante máximo global da Oferta é de €277.861.376 (duzentos e 

setenta e sete milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e seis euros).

2.2 Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objeto da Oferta 

O capital social da Sociedade Visada é composto por 81.270.000 (oitenta e um milhões e duzentos 

e setenta mil) ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal, e que se encontram 

admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon 

– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com o código ISIN PTSEM0AM0004.

Na presente data, a Oferente detém diretamente e através da Cimo - Gestão de Participações, 

SGPS, S.A., sua subsidiária integralmente detida, 58.438.334 Ações representativas de 71,906% 

do capital social da Sociedade Visada e 73,167% dos direitos de voto da Sociedade Visada. Para 

mais informação sobre o cálculo da percentagem de direitos de voto ora apresentado ver, por favor, 

a secção 2.6 - Modalidade da oferta.

Note-se que, entre a data da divulgação do Anúncio Preliminar e a data de divulgação do presente 

Prospeto, a Oferente não adquiriu ações representativas do capital social da Sociedade Visada. 

Assim, o objeto da Oferta compreende um número máximo de 22.831.666 Ações, representativas 

de 28,094% do capital social da Sociedade Visada, estando excluídas as 19.478.903 ações detidas 

pela Oferente e as 38.959.431 ações detidas pela Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A., a 

única das entidades que com ela se encontra em qualquer das situações previstas no artigo 20.º, 

n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, que se comprometeu a não acorrer à Oferta, aceitando 

bloquear as suas ações até ao encerramento da Oferta, deduzidas das Ações que, até ao 

encerramento da Oferta, venham eventualmente a ser adquiridas pela Oferente, e as Ações que 

venham eventualmente a ser objeto de bloqueio voluntário em conta pelos respetivos titulares.

No objeto da Oferta estão, assim, consideradas as 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do 

capital social da Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são 

detidas pela própria Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias e, bem assim, as 

Ações detidas Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e pelos Administradores da Oferente 

supra identificados que têm uma relação com a Oferente nos termos do artigo 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários, deduzidas das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham 

eventualmente a ser adquiridas pela Oferente, e das Ações que venham eventualmente a ser objeto 

de bloqueio voluntário em conta pelos respetivos titulares. A Oferente não tem conhecimento da 

intenção quanto à alienação destas ações no contexto da Oferta, à exceção da intenção das 

Senhoras Dr.ª Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, D.ª Mafalda Mendes de Almeida de

Queiroz Pereira e D.ª Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, vertida no Relatório do 

Conselho de Administração da Sociedade Visada, de aceitarem a Oferta, propondo-se assim, cada 

uma, vender na Oferta a totalidade das ações representativas do capital social da Sociedade Visada

de que cada uma é titular, designadamente as (i) 5.488 ações detidas pela Senhora Dr.ª Filipa 

Queiroz Pereira, (ii) 5.888 ações detidas pela Senhora D.ª Mafalda Queiroz Pereira e (iii) 5.888 

ações detidas pela Senhora D.ª Lua Queiroz Pereira.

A Oferente não tem intenção de promover quaisquer iniciativas tendentes à alienação, na Oferta ou 

fora do respetivo âmbito, das 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital social da 

Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas pela própria 

Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias. Nos termos da deliberação aprovada 

na Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada que teve lugar a 29 de maio de 

2020, o Conselho de Administração daquela não se encontra autorizado a transacionar ações 

próprias fora de mercado.
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Apenas podem ser objeto de aceitação as Ações que, na data de encerramento da Oferta, se 

encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de quaisquer ónus, 

encargos ou outras limitações, sobre si ou sobre os respetivos direitos inerentes, designadamente 

quanto aos seus direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade, nomeadamente 

quando tal limitação à transmissibilidade decorra de bloqueio em conta das Ações efetuado por 

iniciativa do respetivo titular, em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 72.º 

do Código dos Valores Mobiliários.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, a Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer 

valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações emitidas pela 

Sociedade Visada.

A aceitação da Oferta pelos seus destinatários está sujeita ao cumprimento dos respetivos 

requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei estrangeira quando os 

destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 

A disponibilidade da Oferta e a sua aceitação por entidades ou pessoas não residentes em Portugal 

poderão ser afetadas pelas leis da jurisdição relevante. Qualquer pessoa não residente em Portugal 

deverá informar-se sobre os requisitos legais aplicáveis e cumprir tais requisitos. 

A Oferente compromete-se a adquirir todas as Ações que sejam objeto de válida aceitação na 

Oferta e que cumpram os termos e condições estabelecidos no presente Prospeto.

2.3 Contrapartida oferecida e sua justificação 

2.3.1 Contrapartida oferecida

A contrapartida da Oferta consiste no montante de €12,17 (doze euros e dezassete cêntimos) por 

Ação a pagar em dinheiro.

Note-se que a Oferente indicou no Anúncio Preliminar publicado em 18 de fevereiro de 2021 que a 

contrapartida da Oferta consistia no montante de €11,40 (onze euros e quarenta cêntimos) sendo 

que, a 6 de abril de 2021, comunicou que deliberou, nessa data, proceder ao aumento do montante 

da contrapartida da Oferta de €11,40 (onze euros e quarenta cêntimos) por ação para €12,17 (doze 

euros e dezassete cêntimos) por ação, representando um aumento de 6,8% face ao valor da 

contrapartida inicialmente oferecida.

Qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de 

adiantamento sobre lucros de exercício de distribuição de reservas, ou outro será deduzido do valor 

da contrapartida da Oferta, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao 

montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse momento ocorrer antes da 

liquidação financeira da Oferta, sendo o montante a pagar arredondado por excesso para a 

segunda casa decimal.

A este respeito informa-se que se encontra convocada para o próximo dia 30 de abril de 2021 a 

Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada no âmbito da qual foi apresentada, pelo 

Conselho de Administração da Sociedade Visada, uma proposta de distribuição de dividendos no 

montante de €0,512 (cinquenta e um vírgula dois cêntimos). Caso tal proposta venha a ser 

aprovada, é expectável que a distribuição de dividendos ocorra no prazo de dez dias após a data 

de realização da Assembleia Geral de Acionistas acima referida e antes do encerramento do 

Período da Oferta, sendo nesse caso o valor a pagar por Ação no âmbito da Oferta €11,66 (onze 

euros e sessenta e seis cêntimos).

As Ações encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, 

gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..
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A contrapartida da presente Oferta foi estabelecida nos termos do disposto no artigo 177.º do 

Código dos Valores Mobiliários.

2.3.2 Justificação da contrapartida oferecida

Não obstante não se estar na presença de uma oferta pública de aquisição obrigatória, a 

contrapartida oferecida cumpriria integralmente o disposto no número 1 do artigo 188.º do Código 

dos Valores Mobiliários, caso o mesmo fosse aplicável. Esta disposição impõe que a contrapartida 

oferecida numa oferta pública de aquisição obrigatória não possa ser inferior ao mais elevado dos 

seguintes montantes:

i. O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele, 

estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria das ações objeto de 

oferta, nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do Anúncio 

preliminar da oferta (i.e., de 19 de agosto de 2020 a 18 de fevereiro de 2021), sendo que 

no período em referência as mencionadas entidades não adquiriram quaisquer ações da 

Sociedade Visada; e 

ii. O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamentado 

durante o mesmo período, que corresponde a € 8,31 (oito euros e trinta e um cêntimos) por 

referência à data de 18 de fevereiro de 2021, inclusive.

Assim, a contrapartida oferecida apresenta: 

a. um prémio de 28,1% em relação à última cotação de fecho das Ações no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon anterior ao Anúncio Preliminar, ou seja, em 18 de fevereiro 

de 2021, a qual foi de €9,50 (nove euros e cinquenta cêntimos) por Ação;

b. um prémio de 46,5% em relação ao preço médio ponderado das Ações no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores ao Anúncio 

Preliminar o qual é de €8,31 (oito euros e trinta e um cêntimos) por Ação.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, nos seis meses imediatamente anteriores à data de 

publicação do Anúncio Preliminar (i.e., de 19 de agosto de 2020 a 18 de fevereiro de 2021), não se 

verificaram quaisquer transações de Ações a preço superior ao valor da contrapartida proposta, 

nem por parte da Oferente, nem de quaisquer pessoas que com ela se encontrem em qualquer das 

situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários.

Dentro do período de seis meses acima referido, em concreto no dia 3 de setembro de 2020, a 

Oferente e a Cimigest, SGPS, S.A. sua subsidiária integralmente detida à data, realizaram uma 

fusão por incorporação ao abrigo do regime de neutralidade fiscal aplicável às operações de fusão, 

mediante a qual a Cimigest, SGPS, S.A. foi incorporada na Oferente, tendo por tal motivo, a 

Oferente passado a ser, em consequência, titular direta das Ações representativas do capital social 

da Sociedade Visada anteriormente detidas através da Cimigest, SGPS, S.A. Para mais informação 

sobre a referida fusão ver, por favor, o indicado mais à frente nesta secção.

A Oferente foi notificada da realização do registo comercial desta fusão no dia 7 de setembro de 

2020. Tal fusão não implicou o pagamento pela Oferente de qualquer preço pelas Ações que 

passaram para a sua titularidade direta, tendo a operação de fusão sido oportunamente divulgada 

ao mercado em virtude da alteração do título de imputação à Oferente dos direitos de voto inerentes 

a essas Ações. 
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1. Cotações de mercado recentes das Ações ordinárias

A contrapartida oferecida representa um prémio de 28,1% relativamente ao preço de fecho 

das ações da Semapa em bolsa na data do Anúncio Preliminar da Oferta e um prémio de 

46,5% face ao preço médio ponderado pelo volume das Ações (“Volume Weighted Average 

Price”, ou “VWAP”) nos últimos 6 (seis) meses anteriores à publicação do Anúncio 

Preliminar

No quadro seguinte evidenciam-se os prémios subjacentes ao valor da contrapartida oferecida face 

ao (i) último preço de fecho na data do Anúncio Preliminar, ao (ii) preço médio ponderado nos 

últimos 3 (três) meses anteriores à publicação do Anúncio Preliminar, ao (iii) preço médio ponderado 

nos últimos 6 (seis) meses anteriores à publicação do Anúncio Preliminar e ao (iv) preço médio

ponderado no período com início na data em que a Organização Mundial de Saúde declarou o 

COVID-19 como pandemia global, em 11 de março de 2020, até à publicação do Anúncio Preliminar:

Prémio da Contrapartida face à performance da Ação Semapa

€ / Ação Prémio

Contrapartida da Oferta € 12,17 -

Preço de fecho à data do Anúncio Preliminar  

(18/02/2021)
€ 9,50 28,1%

Preço Médio Ponderado pelo Volume 3 Meses € 9,10 33,7%

Preço Médio Ponderado pelo Volume 6 Meses € 8,31 46,5%

Preço Médio Ponderado pelo Volume Pós-COVID 19 € 8,34 45,9%

Nota: O valor do Preço Médio Ponderado ou VWAP é calculado pela fórmula VWAP = Σ Turnover Diário / Σ
Volume diário do período em análise.

Fonte: Euronext

O preço médio ponderado das Ações transacionadas nas sessões de mercado do Euronext Lisbon, 

entre 19 de agosto de 2020 e 18 de fevereiro de 2021 (data da última sessão de mercado anterior 

à publicação do Anúncio Preliminar), foi de cerca de € 8,31, período no qual foram transacionadas 

um total de 9.405.033 ações. Assim sendo, a contrapartida oferecida na Oferta representa um 

prémio de 46,5%, em relação ao preço médio ponderado das ações nos 6 (seis) meses anteriores 

à publicação do Anúncio Preliminar e um prémio de 28,1% face ao preço de fecho no dia do Anúncio 

Preliminar (€ 9,50).
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A contrapartida também representa um prémio de 45,9% em relação ao preço médio ponderado no 

período com início em 11 de março de 20201 até à última sessão de mercado antes da publicação 

do Anúncio Preliminar. Adicionalmente, a ação da Semapa negociou sempre abaixo do valor da 

contrapartida durante este período.

O gráfico seguinte representa a evolução do preço por ação em comparação com o PSI-20 desde 

11 de março de 2020, a data em que a Organização Mundial de Saúde declarou o COVID-19 como 

pandemia global, até à publicação do Anúncio Preliminar:

Fonte: Preços de fecho (base 100), extraídos da Bloomberg

Conforme se pode verificar no gráfico, a ação da Semapa teve um desempenho bolsista mais 

negativo do que o mercado acionista desde a pandemia de COVID-19 e, ao contrário de outros 

membros do Índice PSI-20, não foi capaz de recuperar para os níveis pré-COVID: desde 11 de 

março de 2020, o PSI-20 do qual a Semapa faz parte, registou uma subida de 11,0%, que compara 

com uma evolução negativa de 9,0% do título Semapa. 

2. Ofertas Públicas Precedentes

A contrapartida oferecida representa um prémio que compara favoravelmente com as ofertas 

públicas de aquisição concluídas em Portugal e na Península Ibérica desde 2011 com valores 

de transação superiores a € 100 milhões

Para efeitos da análise de ofertas públicas anteriores, foram consideradas as seguintes ofertas 

precedentes: (i) todas as ofertas públicas de aquisição de ações, com valores de transação 

superiores a € 100 milhões lançadas e concluídas em Portugal desde 2011 e (ii) ofertas públicas 

de aquisição de ações com valores de transação superiores a € 100 milhões lançadas e concluídas 

na Península Ibérica desde 2011. Estas ofertas foram utilizadas para efeitos comparativos, não 

tendo sido tidos em consideração o setor de atividade ou a situação financeira das sociedades 

visadas.

O gráfico seguinte apresenta as médias ajustadas dos prémios subjacentes ao valor das 

contrapartidas oferecidas em (i) ofertas públicas de aquisição concluídas em Portugal desde 2011 

e (ii) ofertas públicas de aquisição concluídas na Península Ibérica desde 2011 (identificadas no 

Anexo 1 ao presente Prospeto) face ao:

a) último preço de fecho às datas dos anúncios preliminares (Prémio 1D); e

                                                  
1 O VWAP do período de 02/01/2020 a 10/03/2020 foi de € 12,06, tendo a cotação de fecho antes da data em que a 

Organização Mundial de Saúde declarou o COVID-19 como pandemia global (10/03/2020) sido de € 10,44.
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b) preço médio ponderado, nos últimos seis meses anteriores à publicação dos anúncios 

preliminares (Prémio VWAP 6M).

         

Nota: A lista das ofertas públicas identificadas pela Oferente para efeitos de apresentação de comparativos 
encontra-se apresentada no Anexo 1, correspondendo as barras dos gráficos de Prémio VWAP e Prémio 1D a 
médias ajustadas. A média ajustada exclui os valores máximo e o mínimo da amostra.

Fonte: Anúncios Preliminares e Prospetos publicados no website da CMVM para ofertas em Portugal; Anúncios 
Preliminares e Prospetos publicados no website da CNMV, comunicados de imprensa e Factset para Ofertas em 
Espanha.

O prémio implícito na presente Oferta é de cerca de 28,1% sobre o último preço de fecho das ações 

da Sociedade Visada no Mercado Regulado Euronext Lisbon antes do Anúncio Preliminar, o que 

corresponde a um prémio significativamente superior aos prémios historicamente pagos em ofertas 

públicas de aquisição com valor de transação superior a € 100 milhões concluídas em Portugal 

desde 2011, cuja média ajustada ascende a cerca de 10,0%. A contrapartida oferecida representa 

ainda um prémio de cerca de 46,5% face ao preço médio ponderado das ações da Sociedade 

Visada no Mercado Regulado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores à 

publicação do Anúncio Preliminar, estando assim também acima dos prémios historicamente 

praticados no mesmo período em ofertas públicas de aquisição com valor de transação superior a 

€ 100 milhões concluídas em Portugal desde 2011, cuja média ajustada é de aproximadamente 

16,4%.

Numa abordagem geográfica mais abrangente, refira-se que o prémio oferecido na presente oferta 

é também superior ao prémio médio ajustado nas ofertas públicas de aquisição com valor de 

transação superior a € 100 milhões lançadas e concluídas na Península Ibérica desde 2011, cujos 

prémios face às cotações de fecho antes da publicação dos anúncios preliminares apresentam uma 

média ajustada de 16,9%. Nas mesmas ofertas públicas de aquisição na Península Ibérica, o 

prémio médio ajustado face ao preço médio ponderado pelo volume dos últimos seis meses 

anteriores à publicação do anúncio preliminar é de 21,2%, pelo que, também neste caso, o prémio 

oferecido na presente Oferta é significativamente superior.

Outras metodologias não consideradas pela Oferente no contexto da Oferta

No entendimento da Oferente, a utilização de certas metodologias para análise da contrapartida 

não se revela útil, uma vez que, nos últimos anos, a ação da Semapa tem transacionado a desconto 

face aos preços-alvo dos analistas e, relativamente ao valor contabilístico dos capitais próprios, é 

fundamentalmente uma perspetiva retrospetiva determinada por regras contabilísticas. 

277

10,0%

12,7%
12,9%

18,5%
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O desconto permanente nos preços-alvo das casas de investimento não poderá deixar de ser

associado (i) à natureza de holding da Sociedade Visada, incluindo o efeito de duplo listing, uma 

vez que o seu principal ativo também está admitido à negociação e representa c. 68% do EBITDA 

consolidado no final de 2020, e (ii) ao seu portfólio diversificado, que inclui negócios que operam 

em segmentos muito distintos (papel e celulose, cimento e ambiente), com dimensões muito 

diferentes, operações que abrangem geografias não relacionadas e geridos de forma independente 

uns dos outros.

1. Capital Próprio por Ação

A tabela seguinte demonstra o valor contabilístico da ação da Semapa a 31 de dezembro de 2020.

dez/20
(auditado)

Capital Próprio (€) 948 822 258

# ações (deduzindo ações próprias) 79 869 373

Capital Próprio / Ação (€) € 11,88

Contrapartida € 12,17

Prémio 2,44%

        Fonte: Relatório e Contas consolidado da Semapa de 2020

É ainda apresentado na tabela seguinte o valor unitário de cada ação da Semapa, pelo qual se 

encontra registada a participação da Semapa no último relatório e contas disponível da Oferente, 

reportado a 31 de dezembro de 2019, não dispondo a Oferente, à data do presente prospeto, de 

informação mais atual sobre estes dados.

Valor da ação Semapa registado pela Oferente no seu R&C de 2019 Valor (€)

Valor contabilístico total da participação direta na Semapa 184 137 689 *

Nº total de ações Semapa detidas diretamente pela Oferente em 31-12-
2019

15 252 726

Valor contabilístico por ação em 31-12-2019 € 12,07

(*) este valor inclui Goodwill no montante de € 1 956 272

O valor contabilístico por ação da Semapa a 31 de dezembro de 2020 e o valor unitário das ações 

da Semapa registado pela Oferente no respetivo Relatório e Contas de 2019 não foram 

considerados como métricas de análise nesta Oferta pela Oferente, por se entender que as mesmas 

não são relevantes no contexto de análise da Sociedade Visada, dado que estes indicadores 

apenas traduzem o valor histórico contabilístico da mesma e não o seu valor de mercado.

Ainda assim, conforme ilustrado no quadro seguinte, a contrapartida oferecida está acima do valor 

contabilístico da Semapa nos últimos 2 anos em termos trimestrais.

O quadro seguinte apresenta os valores contabilísticos médios anuais das ações da Semapa desde 

2019 e compara-os com a contrapartida.

Ano
Capital Próprio por 

Ação Médio(1) (€)
Contrapartida (€)

Contrapartida / Capital 
Próprio por Ação (%)

2019 11,682
12,170

4,2%

2020 11,815 3,0%

Fonte: Relatórios e contas consolidados da Semapa, sendo que apenas os de final de ano foram auditados.
(1) O valor contabilístico por ação é calculado dividindo o valor contabilístico consolidado total do capital próprio atribuível 
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aos acionistas da Semapa reportado pela Sociedade Visada no final de cada trimestre pelo número total de ações deduzidas 
das ações próprias (ver Anexo II para mais detalhe). O valor contabilístico anual por ação corresponde à média dos valores 
contabilísticos trimestrais por ação.

No que respeita à fusão da Cimigest na Sodim, nos termos descritos na secção Contrapartida do 

Capítulo 0 – Advertências / Introdução, na presente secção e na secção 3.3 - Participações da 

Oferente no capital da Sociedade Visada, a mesma foi efetuada ao abrigo do regime de neutralidade 

fiscal aplicável às operações de fusão, tendo as ações da Semapa sido registadas junto da Sodim 

pelo valor que se encontravam registadas junto da Cimigest, i.e., €11,89 (onze euros e oitenta e 

nove cêntimos). 

2. Recomendações de Analistas de Research

A tabela seguinte apresenta os preços-alvo das casas de equity research que cobrem a Semapa 

que se encontravam disponíveis na data do Anúncio Preliminar.

Analista Data Recomendação Preço Alvo / Ação (€)

JB Capital Markets 22-jan-21 Buy 17,70

CaixaBI 30-out-20 Buy 17,00

CaixaBank BPI 25-set-20 Buy 17,80

Média - - 17,50

Mediana - - 17,70

Contrapartida - - 12,17

Desconto (Média) - - -30,46%

Desconto (Mediana) - - -31,24%

Fonte: Bloomberg

As recomendações de analistas de research não foram consideradas como métrica relevante de 

análise desta Oferta, uma vez que a cobertura de research atualmente existente se encontra 

limitada a apenas três analistas com recomendação de preço-alvo atualizadas. Refira-se ainda que 

o CaixaBI suspendeu a cobertura de research da Semapa após a publicação do Anúncio Preliminar 

da Oferta, pelo que a recomendação anterior deixou de estar ativa.

Destaca-se ainda que, nos últimos anos, a ação da Semapa tem sido amplamente transacionada 

com um desconto material face ao preço-alvo de consensus de analistas de research, o qual já

inclui um desconto de holding.

O gráfico seguinte demonstra esta análise numa base diária, comparando o consensus com a 

cotação da ação Semapa entre 19 de fevereiro de 2019 e 18 de fevereiro de 2021. Nos últimos dois 

anos, a ação transacionou sempre abaixo do preço-alvo de consensus com um desconto médio de 

44,2%. 

Evolução da Ação Semapa vs. Consensus de Preços-alvo dos Analistas
(19 de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2021)
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Fonte: Bloomberg.
Nota: O prémio/desconto é calculado comparando o preço de fecho da ação com o preço-alvo consenso.

No gráfico seguinte compara-se o diferencial implícito na contrapartida da Oferta, de €12,17 (doze 

euros e dezassete cêntimos), face ao preço-alvo de consensus de analistas de research, com o 

mesmo diferencial correspondente à cotação de mercado à data do Anúncio Preliminar.

  Fonte: Euronext; Bloomberg

Constata-se que a presente Oferta apresenta uma diferença positiva de 15,3 p.p.2 no diferencial 

correspondente ao preço-alvo de consensus de analistas de research que se verificava à data da 

publicação do Anúncio Preliminar no dia 18 de fevereiro de 2021.

2.3.3 Aquisição de Ações na pendência da Oferta

Na pendência da Oferta, a Oferente e as pessoas que com esta estejam em alguma das situações 

previstas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários não podem negociar Ações fora do 

Euronext Lisbon, exceto se forem autorizadas pela CMVM, com parecer prévio da Sociedade 

Visada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º do Código dos Valores 

Mobiliários. Durante o mesmo período, é permitido tanto à Oferente como às pessoas que com esta 

                                                  
2 Representa uma melhoria de 33% do diferencial existente na data da publicação do Anúncio Preliminar no dia 18 de 

fevereiro de 2021.
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estejam em alguma das situações previstas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários adquirir 

Ações no Euronext Lisbon. 

A informação relativa a tais aquisições será devidamente comunicada pela Oferente ou pelas 

pessoas acima mencionadas à CMVM, de acordo com as regras e legislação aplicáveis, 

nomeadamente, nos termos do artigo 16.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º do Código dos 

Valores Mobiliários. 

Nos termos do disposto no artigo 180.º do Código dos Valores Mobiliários, a contrapartida da Oferta 

pode ser revista por determinação da CMVM no caso de ocorrerem transações pela Oferente ou 

por qualquer pessoa com esta relacionada nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do Código dos Valores 

Mobiliários, na pendência da Oferta, se, por efeito dessas aquisições, a contrapartida não se 

mostrar equitativa.

Após a data do Anúncio Preliminar e até à data de publicação do Prospeto, e em respeito pelas 

disposições legalmente aplicáveis acima mencionadas, não foram adquiridas pela Oferente Ações 

da Sociedade Visada.

2.4 Modo de pagamento da contrapartida

Os resultados da Oferta serão apurados em Sessão Especial do Mercado Regulamentado da 

Euronext, que se espera que venha a ter lugar no primeiro dia útil em Portugal após o fim do Período 

da Oferta, i.e., no dia 26 de maio de 2021 em hora a designar no Aviso de Sessão Especial de 

Mercado Regulamentado a publicar pela Euronext, sendo a Euronext responsável por tal 

apuramento e divulgação dos resultados da Oferta.

A contrapartida será paga em numerário mediante crédito na conta dos destinatários da Oferta,

prevendo-se que fique disponível para os destinatários da Oferta que a tenham aceite no segundo 

dia útil após o apuramento dos resultados da Oferta, ou seja, no dia 28 de maio de 2021.

Prevê-se que a liquidação física e financeira da operação seja efetuada no segundo dia útil 

subsequente ao da divulgação dos resultados da Oferta, em conformidade com o disposto nos 

termos do Sistema de Liquidação e Compensação previstos no Regulamento n.º 2/2016 da 

Interbolsa e no correspondente aviso, previsto para o dia 26 de maio de 2021. Assim, a liquidação 

da Oferta deverá ocorrer em 28 de maio de 2021.

2.5 Caução ou garantia da contrapartida 

Tendo em conta que o objeto da oferta compreende um número máximo de 22.831.666 Ações e a 

contrapartida oferecida por Ação constante da secção 2.3.1 Contrapartida oferecida, o montante 

máximo global da Oferta é de €277.861.376 (duzentos e setenta e sete milhões oitocentos e 

sessenta e um mil trezentos e setenta e seis euros).

No contexto e com base num acordo de financiamento celebrado entre a Oferente e o Banco 

Comercial Português, S.A. e a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (os “Bancos”), conforme descrito na 

secção 2.8.3 abaixo, foi emitida uma carta compromisso nos termos da qual estão assegurados os 

fundos necessários para pagar a contrapartida oferecida no montante de até €250.000.000,00

(duzentos e cinquenta milhões de euros). O remanescente montante de €27.861.376 (vinte e sete 

milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e seis euros) encontra-se assegurado 

através de dois depósitos no montante de €13.930.688 (treze milhões novecentos e trinta mil 

seiscentos e oitenta e oito euros) cada um feitos junto de cada um dos Bancos e bloqueados para 

efeitos de pagamento da contrapartida nos termos de comprovativos de depósito de numerário e 

bloqueio apresentados à CMVM.
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No caso de a Oferente não entregar ao intermediário financeiro responsável pela liquidação 

financeira da Oferta, no caso o Banco Comercial Português, S.A., o montante correspondente à 

contrapartida devida pela Oferente apurada em Sessão Especial de Mercado Regulamentado, os 

Bancos comprometeram-se irrevogável e incondicionalmente perante os destinatários da Oferta a 

utilizar os fundos disponibilizados ao abrigo do referido financiamento em nome e em representação 

da Oferente, para pagar ao Banco Comercial Português, S.A., na qualidade de intermediário 

financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta, a contrapartida devida pelas Ações que 

sejam adquiridas no âmbito da Oferta.

Em caso de não cumprimento pelos Bancos das suas obrigações de pagamento da contrapartida 

ao Banco Comercial Português, S.A., na qualidade de intermediário financeiro responsável pela

liquidação financeira da Oferta, os Bancos comprometeram-se irrevogavelmente a pagar, até ao 

montante máximo do seu compromisso, com fundos imediatamente disponíveis e livres, em nome 

e por conta da Oferente (i) diretamente ao intermediário financeiro responsável pela liquidação 

financeira da Oferta, e à primeira solicitação deste, para efeitos de nova liquidação da Oferta através 

de sistemas de liquidação centralizados; ou (ii) em caso de incumprimento pelos Bancos do 

compromisso assumido no ponto (i) acima, diretamente a qualquer destinatário que tenha aceitado 

a Oferta (e que apresente uma declaração emitida pelo respetivo intermediário financeiro que 

certifique a aceitação da Oferta e o número de Ações que tal destinatário aceitante propôs alienar), 

à primeira solicitação deste, o montante da contrapartida não liquidada e devida a esse aceitante 

da Oferta pela venda das respetivas Ações identificadas na referida declaração (sem necessidade 

de qualquer outra formalidade), sem poder questionar a validade de tal pedido nem opor quaisquer 

meios de defesa fundados nas relações contratuais recíprocas entre os Bancos, o intermediário 

financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta e a Oferente, desde que o intermediário 

financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta assuma total responsabilidade por tal 

pagamento, relativamente a cada Banco que tenha remetido ao intermediário financeiro 

responsável pela liquidação financeira da Oferta para liquidação da contrapartida da Oferta os 

fundos correspondentes ao seu compromisso e a respetiva confirmação escrita emitida pelo 

intermediário financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta seja enviada por fax à 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários até ao final do prazo para liquidação da Oferta.

A Oferente suportará, perante os aceitantes da Oferta, todos os custos relativos à emissão, pelo 

intermediário financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta, dos comprovativos 

referidos no parágrafo anterior que certifiquem a aceitação da Oferta e o número de Ações vendidas 

pelos destinatários que tenham aceitado a Oferta. 

A CMVM deve informar o mercado sobre as obrigações assumidas pelos Bancos e do intermediário 

financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta em relação aos aceitantes da Oferta no 

caso de a liquidação financeira da Oferta não ocorrer na data em que tal liquidação deva ter lugar. 

A carta compromisso está sujeita à lei portuguesa e quaisquer litígios relativos aos destinatários da 

Oferta, aos Bancos e ao intermediário financeiro responsável da liquidação financeira da Oferta 

deverá ser dirimindo pelos tribunais portugueses.

Os compromissos e obrigações assumidas pelos Bancos e/ou pelo intermediário financeiro 

responsável da liquidação financeira da Oferta perante os aceitantes da Oferta nos termos da carta 

compromisso emitida a 7 de abril de 2021 não se estenderão para além da data correspondente a 

364 dias a contar da data de emissão da carta compromisso.

2.6 Modalidade da oferta 

A Oferta é geral e voluntária nos termos do disposto nos artigos 173.º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários e abrange a totalidade das ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem 
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valor nominal, representativas do capital social da Sociedade Visada, que não sejam detidas 

diretamente pela própria Oferente e pela Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A., sua 

subsidiária integralmente detida e única entidade que se encontra numa das situações previstas no 

artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários com a Oferente e que se comprometeu a não 

acorrer à Oferta.

A Oferente detém nesta data, diretamente e através da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, 

S.A., sua subsidiária integralmente detida, 58.438.334 Ações representativas de 71,906% do capital 

social da Sociedade Visada e 73,167% dos direitos de voto da Sociedade Visada.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, na presente data, as entidades que se encontram, 

com ela, numa das situações referidas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários detêm as 

seguintes quantidades de Ações, cujos direitos de voto lhe são imputáveis:

Entidade N.º ações
% capital 

social
% direitos 
de voto*

Sodim, SGPS, S.A. 19.478.903 23,968% 24,388%

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 38.959.431 47,938% 48,779%

Subtotal: 58.438.334 71,906% 73,167%

Administradores da Sodim:

Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.488 0,007% 0,007%

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.888 0,007% 0,007%

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.888 0,007% 0.007%

Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,769% 0,783%

Soma: 59.080.797 72,697% 73,972%
*considerando que a Semapa é detentora de 1.400.627 ações próprias correspondentes a 
1,723% do respetivo capital social.

Assim, o objeto da Oferta compreende um número máximo de 22.831.666 Ações, estando excluídas 

as 19.478.903 ações detidas pela Oferente e as 38.959.431 ações detidas pela Cimo - Gestão de 

Participações, SGPS, S.A., a única das entidades que com ela se encontra em qualquer das 

situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, que se comprometeu a 

não acorrer à Oferta, aceitando bloquear as suas ações até ao encerramento da Oferta, deduzidas 

das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham eventualmente a ser adquiridas pela 

Oferente, e as Ações que venham eventualmente a ser objeto de bloqueio voluntário em conta pelos 

respetivos titulares.

No objeto da Oferta estão consideradas as 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital 

social da Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas 

pela própria Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias e, bem assim, as Ações 

detidas Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e pelos Administradores da Oferente supra

identificados que têm uma relação com a Oferente nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários, deduzidas das Ações que, até ao encerramento da Oferta, venham eventualmente a 

ser adquiridas pela Oferente, e das Ações que venham eventualmente a ser objeto de bloqueio 

voluntário em conta pelos respetivos titulares. A Oferente não tem conhecimento da intenção quanto 

à alienação destas ações no contexto da Oferta, à exceção da intenção das Senhoras Dr.ª Filipa 

Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, D.ª Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira e D.ª 

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, vertida no Relatório do Conselho de 

Administração da Sociedade Visada, de aceitarem a Oferta, propondo-se assim, cada uma, vender 

na Oferta a totalidade das ações representativas do capital social da Sociedade Visada de que cada 

uma é titular, designadamente as (i) 5.488 ações detidas pela Senhora Dr.ª Filipa Queiroz Pereira, 



30

(ii) 5.888 ações detidas pela Senhora D.ª Mafalda Queiroz Pereira e (iii) 5.888 ações detidas pela 

Senhora D.ª Lua Queiroz Pereira.

A Oferente não tem intenção de promover quaisquer iniciativas tendentes à alienação, na Oferta ou 

fora do respetivo âmbito, das 1.400.627 Ações representativas de 1,723% do capital social da 

Semapa que, nesta data e de acordo com a informação pública disponível, são detidas pela própria 

Semapa e que têm, por isso, a natureza de ações próprias. Nos termos da deliberação aprovada 

na Assembleia Geral Anual de acionistas da Sociedade Visada que teve lugar a 29 de maio de 

2020, o Conselho de Administração daquela não se encontra autorizado a transacionar ações 

próprias fora de mercado. 

2.6.1 Condições a que a Oferta se encontra sujeita

Do Anúncio Preliminar, tal como revisto, constava que o lançamento da Oferta se encontrava sujeito 

à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”) com a contrapartida de €12,17 (doze euros e dezassete cêntimos) por Ação.

Informa-se ainda que é condição de sucesso da Oferta que a Oferente passe a deter, em 

consequência da mesma Oferta, um mínimo de 90% dos direitos de voto da Sociedade Visada, 

calculados nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. A Oferente reserva-

se o direito de, no exercício da sua inteira discricionariedade, no dia do apuramento dos resultados 

da Oferta, renunciar à condição de sucesso descrita, sendo que tornará pública a sua decisão de 

renunciar, ou não renunciar, à referida condição através de comunicado dirigido ao mercado e 

divulgado, no próprio dia, no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).

Caso a Oferente venha a renunciar, nos termos anteriormente previstos, à condição de sucesso da 

sua Oferta antes descrita, a Oferente instruirá o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa –

Banco de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis seguintes ao dia do apuramento dos 

resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Oferente, de todas as ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada que lhes venham a ser oferecidas para esse 

efeito, ao preço, em numerário, que a Oferente houver pago pelas ações da Sociedade Visada no 

âmbito da Oferta, ou seja, a contrapartida oferecida deduzida de qualquer montante (ilíquido) que 

venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de adiantamento sobre lucros de 

exercício de distribuição de reservas, ou outro. Os termos destas eventuais aquisições constarão 

do comunicado que vier a ser feito ao mercado informando sobre renúncia à condição de sucesso.

Na medida em que as eventuais aquisições efetuadas no período acima mencionado não são 

realizadas no âmbito da Oferta, esclarece-se que as mesmas não qualificam para os critérios 

relativos ao mecanismo de aquisição potestativa constante no artigo 194.º do Código dos Valores 

Mobiliários e para os critérios relativos à perda de qualidade de sociedade aberta constante na 

alínea a), do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

No final do período destas eventuais aquisições acima mencionado, a Oferente divulgará ao 

mercado, no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt), o resultado do mesmo e o número de Ações 

da Sociedade Visada que passaram a ser detidas pela Oferente.

2.6.2 Pressupostos do lançamento da Oferta 

Nos termos do disposto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, mediante aprovação da 

CMVM e em prazo razoável, a Oferta poderá ser modificada ou revogada, em caso de alteração 

imprevisível e substancial das circunstâncias que, de modo cognoscível pelos destinatários, hajam 

fundado a decisão de lançamento da Oferta, excedendo os riscos a esta inerentes.
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Por forma a tornar cognoscível para os destinatários as circunstâncias em que a Oferente fundou 

a decisão de lançar a Oferta, a Oferente referiu no Anúncio Preliminar que assumiu como 

pressuposto que, até ao termo do prazo da mesma, não ocorreria alguma circunstância com 

impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira na Sociedade Visada, vista 

em termos consolidados, ou em sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou 

de grupo nos termos do disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários. São exemplos 

de situações que podem ter tal impacto as seguintes:

a. Adoção de deliberações pelos órgãos competentes da Sociedade Visada ou de 

sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, com sede 

em Portugal ou no estrangeiro, que aprovem, sem os votos favoráveis do Oferente:

i. Emissões de ações ou valores mobiliários, pela Sociedade Visada ou por 

sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, 

que confiram direito à subscrição ou aquisição de Ações representativas do 

capital social da Sociedade Visada; 

ii. Emissões de valores mobiliários representativos de dívida, pela Sociedade 

Visada ou por sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio 

ou de grupo, de valor superior a 100 milhões de Euros;

iii. Emissões de quaisquer tipos de valores mobiliários por sociedades em relação 

de domínio ou de grupo com a Sociedade Visada de valor superior a 50 

milhões de Euros; 

iv. Dissolução, transformação, fusão ou cisão ou quaisquer outras alterações de 

estatutos da Sociedade Visada ou de sociedades que com ela se encontrem 

em relação de domínio ou de grupo;

v. Qualquer distribuição de bens a acionistas pela Sociedade Visada;

vi. Amortização ou extinção por outra via de Ações da Sociedade Visada, ou de 

sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo 

que não a resultante da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas 

referida no parágrafo 2.6.2a do presente Prospeto;

vii. Aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de alienação ou 

oneração de Ações da Sociedade Visada ou de sociedades que com ela se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo;

viii. Aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, 

alienação ou oneração de outras participações sociais, da Sociedade Visada 

ou de sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo, de valor superior a 10 milhões de Euros;

ix. Aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, 

alienação, ou oneração de ativos de valor superior a 10 milhões de Euros da, 

ou pela, Sociedade Visada ou da, ou por, sociedades que com ela se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo, incluindo trespasse ou cessão, 

ou promessa de trespasse ou cessão da titularidade, uso ou exploração de 

estabelecimento(s) de sociedades em relação de domínio ou de grupo, ou 

assunção de compromissos de alienação ou cedência de tais ativos, salvo se 

para cumprimento de obrigações assumidas contraídas até à presente data do 

conhecimento público; 

x. Perda por qualquer forma, pela Sociedade Visada, do domínio total sobre 

sociedades em que detenha o referido domínio.

b. A conclusão da Oferta despoletar o vencimento de qualquer obrigação da Sociedade 

Visada ou de sociedades que com esta se encontrem em situação de domínio ou de 

grupo ou atribuir um direito de denúncia ou resolução de qualquer acordo relevante 
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celebrado pela Sociedade Visada ou por sociedades que com esta estejam em 

relação de domínio ou de grupo; 

c. Preenchimento de vagas nos órgãos sociais da Sociedade Visada ou de sociedades 

que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, sem acautelar que a 

destituição sem justa causa dos designados possa ocorrer mediante uma 

indemnização cujo montante não exceda a respetiva remuneração anual;

d. Destituição de outros membros dos órgãos sociais da Sociedade Visada ou de 

sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, tendo

como consequência o pagamento de indemnizações superiores ao das respetivas 

remunerações vincendas até ao que seria o termo por caducidade dos seus 

mandatos;

e. Aumento da remuneração global dos titulares de cada um dos órgãos sociais da 

Sociedade Visada, ou de sociedades que com ela se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo para os anos de 2021 e subsequentes, para um valor superior 

ao da remuneração global dos titulares dos mesmos órgãos no exercício de 2020, 

salvo um aumento anual não superior a 5%;

f. Prática de quaisquer atos, pela Sociedade Visada, ou por sociedades que com ela 

se encontrem em relação de domínio ou de grupo que não se reconduzam à 

respetiva gestão normal, designadamente a adoção de medidas de efeito defensivo 

em relação à oferta e a alienação de Ações próprias, quer na Oferta, quer a terceiros, 

sem o consentimento da Oferente;

g. Prática ou abstenção, pela Sociedade Visada ou por sociedades que com ela 

estejam em relação de domínio ou de grupo ou por qualquer outra entidade de 

qualquer decisão ou ato ou a ocorrência de qualquer evento ou circunstância que 

pudesse resultar numa alteração patrimonial desfavorável relevante, não emergente 

do curso normal dos negócios, na situação da Sociedade Visada ou de sociedades 

que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, relativamente à 

situação evidenciada no último balanço trimestral publicado a 30 de setembro de 

2020; ou

h. A divulgação de factos suscetíveis de influenciar de modo significativo a avaliação 

das Ações, mas até hoje não trazidos a público.

Adicionalmente, a decisão de lançamento da Oferta foi tomada com base no pressuposto de que, 

até ao termo do Período da Oferta, não ocorrerá:

a. qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de determinar um aumento 

da contrapartida oferecida; ou

b. qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar o acesso pela 

Oferente aos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não possa 

ser sanado em tempo útil.

Com a mesma finalidade que a referida no parágrafo anterior, a Oferente referiu também no Anúncio 

Preliminar que, para efeitos do disposto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, e com 

respeito do regime aí previsto, assumiu como pressuposto que até ao termo da Oferta não ocorreria 

qualquer alteração substancial nos mercados financeiros nacionais e internacionais e nas 

respetivas instituições financeiras, não assumida nos cenários oficiais divulgados pelas autoridades 

da zona Euro e que tivesse um impacto substancial negativo na Oferta, excedendo os riscos a ela 

inerentes, ou nos valores mobiliários por esta visados.

Ao lançar a Oferta, a Oferente não renuncia a quaisquer direitos, nomeadamente, sempre com 

respeito pelo regime previsto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, ao direito de 
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solicitar à CMVM a modificação ou revogação da Oferta, ocorrendo factos ou atos que não sejam 

coerentes com os pressupostos constantes do Anúncio Preliminar, do Anúncio de Lançamento e do 

presente Prospeto, nomeadamente aqueles cujos efeitos ou consequências ainda não estejam 

integralmente verificados ou não eram totalmente conhecidos pela Oferente no momento da 

divulgação do Anúncio Preliminar.

2.6.3 Despesas e custos a serem suportados pelos destinatários da Oferta

Serão da conta dos destinatários da Oferta todos os encargos inerentes à venda das Ações, 

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

tributável do vendedor das Ações. 

Os custos acima mencionados deverão ser indicados pelos intermediários financeiros no momento 

da entrega das ordens de venda. 

Os preçários de intermediação financeira estão disponíveis para consulta no sítio da internet da 

CMVM (www.cmvm.pt). 

2.6.4 Regime Fiscal

(i) Enquadramento

Este capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, na data do presente 

Prospeto, aos rendimentos resultantes da titularidade, transmissão (o que compreende também a 

respetiva troca por outras ações) e aquisição gratuita das ações de uma sociedade residente para 

efeitos fiscais em Portugal.

Este sumário não analisa as implicações fiscais que podem decorrer indiretamente da decisão de 

investir nas Ações, designadamente as relativas ao regime fiscal do financiamento obtido para 

permitir tal investimento ou as referentes às contrapartes dos potenciais investidores quanto a 

qualquer transação envolvendo as Ações.

Este capítulo constitui um sumário genérico do enquadramento fiscal português pertinente, não 

visando conter informações exaustivas sobre todos os aspetos fiscais que se podem revelar 

pertinentes para um determinado investidor. Este capítulo também não contém informação 

detalhada sobre regimes especiais e excecionais suscetíveis de proporcionar consequências 

tributárias distintas das descritas no mesmo.

O regime tributário descrito em cada secção relativamente a cada tipo de investidor é 

exclusivamente aplicável ao potencial investidor em causa e, como tal, não deve ser objeto de 

analogia relativamente a qualquer outro potencial tipo de investidor. Os potenciais investidores 

devem obter aconselhamento individualizado sobre as consequências da aquisição, titularidade e 

transmissão das Ações, em função das suas circunstâncias específicas.

Este sumário não abrange qualquer referência ao enquadramento fiscal aplicável em outros 

ordenamentos que não o português. As implicações fiscais portuguesas podem ser condicionadas 

pelas regras constantes de uma convenção para evitar a dupla tributação (“Convenção”). Para 

além disso, tais implicações podem ser agravadas ou mitigadas por normativos domésticos de 

outros países.

A aceção da terminologia adotada relativamente a todos os aspetos técnicos, incluindo a 

qualificação dos títulos emitidos como ações, a classificação dos factos tributários, os mecanismos 

de tributação e eventuais benefícios fiscais, entre outros, é a vigente em Portugal à data do presente 

Prospeto. Não são consideradas quaisquer outras interpretações ou significados potencialmente 

adotados noutros ordenamentos jurídicos.
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O regime fiscal enunciado no presente capítulo poderá ser objeto de alterações legislativas ou das 

práticas tributárias (bem como da respetiva interpretação e aplicação), a qualquer momento, 

incluindo alterações com efeito retroativo.

(ii) Pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal ou com 

estabelecimento estável em Portugal ao qual rendimentos associados às ações seja 

imputável

(a) Aquisição onerosa das ações

A aquisição onerosa das Ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os lucros da Sociedade Visada colocados à disposição dos titulares das Ações são 

tributáveis em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(“IRS”). Será retido IRS, à taxa de 28%, aquando da colocação à disposição. Esta 

retenção na fonte tem natureza liberatória, dispensando os titulares das Ações da 

declaração do correspondente rendimento às autoridades fiscais e do pagamento 

de qualquer IRS adicional. Estão sujeitos a retenção na fonte de 35% os lucros 

distribuídos pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.

Alternativamente, os titulares das Ações podem optar por englobar estes 

rendimentos, declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos. 

Neste caso, os rendimentos decorrentes da titularidade das Ações serão tributados 

em apenas metade do seu montante, à taxa que resultar da aplicação dos escalões 

progressivos de tributação do rendimento global do ano em apreço, até 48%, e uma 

taxa adicional de solidariedade até 5% sobre a parte do rendimento coletável que 

exceder Euros 250.000 (2,5% para a parte do rendimento coletável até Euros 

250.000, mas superior a Euros 80.000). A tributação progressiva destes 

rendimentos em sede de IRS pode, pois, atingir a taxa de 53%, tendo o imposto 

retido na fonte a natureza de pagamento antecipado por conta do imposto devido a 

final. A opção pelo englobamento dos dividendos determina também a 

obrigatoriedade de englobamento de outros rendimentos da mesma categoria de 

rendimentos para efeitos de IRS eventualmente obtidos e sujeitos a taxas 

liberatórias ou especiais, como por exemplo juros.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 

onerosa das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 

transmissão onerosa das Ações (o que também abrange a sua troca por outras 

ações) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.

Para apuramento do saldo entre mais-valias e menos-valias deve ter-se em conta 

que: (i) o valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa de valores, é 

proporcionado pelo custo (documentalmente provado) ou, na sua falta, pela menor 

cotação verificada nos dois anos anteriores à data da alienação; (ii) ao valor de 

aquisição das ações acrescem as despesas necessárias e efetivamente praticadas, 

inerentes à aquisição e alienação; e que (iii) se considera que as ações alienadas 

são as adquiridas há mais tempo (método first in, first out). Por seu turno, o valor de 

realização corresponderá ao valor dos bens ou direitos recebidos, acrescido (se 
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aplicável) da importância em dinheiro a receber.

Alternativamente, os titulares das Ações podem optar por englobar estes 

rendimentos, declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos. 

Neste caso, as mais-valias serão tributadas à taxa que resultar da aplicação dos 

escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano em apreço, até 

48%, a que acresce uma taxa adicional de solidariedade até 5% sobre a parte do 

rendimento coletável que exceder Euros 250.000 (2,5% para a parte do rendimento 

coletável até Euros 250.000, mas superior a Euros 80.000). A tributação progressiva 

destes rendimentos em sede de IRS pode, pois, chegar a 53%. A opção pelo 

englobamento das mais-valias determina também a obrigatoriedade de 

englobamento de outros rendimentos da mesma categoria de rendimentos para 

efeitos de IRS eventualmente obtidos e sujeitos a taxas liberatórias ou especiais, 

como por exemplo o reembolso de obrigações ou outros títulos de dívida ou o 

resgate de unidades de participação.

O saldo negativo entre as mais e as menos-valias pode ser reportado e deduzido 

aos rendimentos da mesma natureza, nos cinco anos seguintes, desde que tenha 

sido exercida a opção pelo englobamento.

As perdas apuradas em transmissões para contrapartes sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável de acordo com a Lei Geral Tributária (“LGT”) não relevam 

para efeitos de apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos 

parágrafos anteriores.

(d) Aquisição gratuita das Ações

Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por 

morte ou em vida) de Ações por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais 

em Portugal. O cônjuge, ascendentes ou descendentes beneficiam de isenção de 

Imposto do Selo em tais aquisições.

(iii) Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 

estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às 

ações

(a) Aquisição onerosa das Ações

A aquisição onerosa das Ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações 

Os lucros da Sociedade Visada colocados à disposição dos titulares de Ações são 

tributáveis em sede de IRS. Será retido IRS, à taxa de 28%, aquando da colocação 

à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória, dispensando os 

titulares das Ações da declaração do correspondente rendimento às autoridades 

fiscais e do pagamento de qualquer IRS adicional.

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre 

Portugal e o país de residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as 

condições substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades 

previstas na legislação fiscal portuguesa para a invocação de uma Convenção, 

traduzidas na certificação da residência fiscal do titular através de documento 

emitido pelas autoridades competentes do respetivo Estado de residência que 

ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a 
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imposto sobre o rendimento nesse Estado e a declaração da natureza de 

beneficiário efetivo dos rendimentos decorrentes da titularidade das Ações, o que 

pressupõe a apresentação de formulário de modelo próprio (Mod. 21-RFI) 

devidamente assinado pelo titular do rendimento.

A taxa de retenção na fonte aplicável será incrementada para 35% (i) se o titular das 

Ações for fiscalmente residente em país, território ou região sujeitas a um regime 

fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2004, de 13 de fevereiro, na redação vigente em cada momento (“Jurisdições 

Privilegiadas”) ou (ii) no caso de rendimentos pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não 

identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se 

aplicam as regras gerais.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 

onerosa das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

Encontram-se legalmente previstos vários regimes de isenção de IRS. Um desses 

regimes prevê uma isenção de IRS para os rendimentos qualificados como mais-

valias mobiliárias, salvo quando:

(i) os alienantes sejam residentes para efeitos fiscais em Jurisdições 

Privilegiadas; ou

(ii) as sociedades residentes em território português cujas Ações são objeto de 

transmissão tenham o respetivo ativo constituído, em mais de 50%, por bens 

imóveis aí situados ou, sendo sociedades gestoras ou detentoras de 

participações sociais, se encontrem em relação de domínio, tal como esta é 

definida no artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 

dezembro, a título de dominantes, com sociedades dominadas, igualmente 

residentes em território português, cujo ativo seja constituído, em mais de 

50%, por bens imóveis aí situados.

Nos termos das Convenções em vigor, Portugal está geralmente limitado na sua 

competência para tributar as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de 

Ações, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.

O saldo anual positivo entre as mais-valias não excluídas ou isentas de tributação 

(por força de uma Convenção ou em virtude da mencionada isenção, 

respetivamente) e as menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações 

(o que compreende também a respetiva troca por outras ações) e outros ativos 

previstos na lei, deduzido das despesas necessárias e efetivamente incorridas na 

sua aquisição e alienação, é tributado à taxa especial de IRS de 28%. 

Alternativamente, os titulares das Ações, caso sejam residentes em algum dos

Estados-Membros da União Europeia (“UE”) ou num Estado integrante do Espaço 

Económico Europeu (“EEE”), neste último caso apenas se existir intercâmbio de 

informação em matéria fiscal, podem optar por ser tributados à taxa que resultaria 

da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano. 

Para efeitos da aplicação das taxas de imposto em apreço, são tidos em 

consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora deste território, nas 

mesmas condições que são aplicáveis aos residentes.
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As perdas apuradas em transmissões para contrapartes sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável de acordo com a LGT não relevam para efeitos de 

apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos parágrafos anteriores.

Não existe obrigação de retenção na fonte quanto às mais-valias realizadas com a 

transmissão das Ações que estejam sujeitas ao regime fiscal português; o investidor 

deve apresentar uma declaração anual de rendimentos em sede de IRS 

(Declaração modelo 3 de IRS) para o efeito de determinar as mais-valias tributáveis.

(d) Aquisição gratuita das Ações

Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em 

vida) das Ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em 

Portugal.

(iv) Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou com 

estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos 

associados às ações

(a) Aquisição onerosa das Ações

A aquisição onerosa das Ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações 

Os lucros da Sociedade Visada colocados à disposição dos titulares de Ações são 

tributáveis em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”). 

Será retido IRC, à taxa de 25%, aquando da colocação à disposição, tendo esta 

retenção na fonte natureza de pagamento antecipado por conta do imposto devido 

em termos finais. O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em termos 

gerais, da dedução dos prejuízos fiscais reportáveis e, eventualmente, de excessos 

de gastos de financiamento líquidos de período de tributação anteriores ao lucro 

tributável) a uma taxa até 21% (as pequenas e médias empresas, tal como definidas 

na lei, beneficiam de uma taxa de 17% aplicável aos primeiros Euros 25.000 de 

matéria coletável, desde que a mesma se revele conforme às regras europeias para 

os auxílios de minimis). Poderá acrescer derrama municipal até 1,5% do lucro 

tributável, taxa que poderá variar de acordo com a decisão dos órgãos municipais 

em cada ano. Além disso, as pessoas coletivas que exerçam, a título principal, uma 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as pessoas coletivas não 

residentes com estabelecimento estável em território português estão ainda sujeitas 

a derrama estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre 

Euros 1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% sobre a parte do lucro tributável 

compreendida entre Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 e de 9% sobre a parte do 

lucro tributável superior a Euros 35.000.000.

Caso o titular das Ações não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal e 

detenha direta ou direta e indiretamente ações representativas de pelo menos 10% 

do capital social ou dos direitos de voto, os lucros colocados à disposição pela 

Sociedade Visada não concorrem para efeitos de apuramento do lucro tributável, 

contanto que as ações permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, 

durante pelo menos um ano. Esta regra não se aplica no caso de uma construção 

ou série de construções realizadas tendo como a finalidade principal ou uma das 

finalidades principais a obtenção de uma vantagem fiscal.
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Se esse período já se houver completado à data da colocação à disposição dos 

lucros da Sociedade Visada, haverá lugar a dispensa da obrigação de retenção na 

fonte de IRC. Na eventualidade de o período mínimo apenas se completar após a 

data da colocação à disposição, o IRC retido na fonte será objeto de restituição após 

a entrega da Declaração Modelo 22 de IRC.

Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros da 

Sociedade Visada colocados à disposição de sujeitos passivos globalmente isentos 

de IRC (a título meramente exemplificativo: o Estado e outras pessoas coletivas de 

direito público; pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social; 

fundos de pensões; fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-

reforma/educação; fundos de capital de risco; e fundos de poupança em ações, 

desde que, em qualquer dos casos relativos aos fundos, os mesmos se constituam 

e operem de acordo com a legislação portuguesa) ou que beneficiem de isenção 

total ou parcial relativamente aos lucros colocados à disposição pela Sociedade 

Visada, contanto que seja feita prova da mesma perante a entidade pagadora.

Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos pela 

Sociedade Visada a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC 

(abrangendo, neste último caso, os rendimentos de capitais) se as Ações não forem 

detidas por tais entidades pelo período mínimo de um ano, o qual pode ser 

completado após a colocação à disposição. Esta taxa é elevada em 10 pontos 

percentuais quanto às entidades que apresentem prejuízo fiscal no período de 

tributação em que ocorre a colocação à disposição do rendimento.

A taxa de retenção na fonte ascende a 35% quando os rendimentos são pagos ou 

colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 

onerosa das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável 

em sede de IRC. O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em termos 

gerais, da dedução dos prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa 

até 21% (as pequenas e médias empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de 

uma taxa de 17% aplicável aos primeiros Euros 25.000 de matéria coletável, desde 

que a mesma se revele conforme às regras europeias para os auxílios de minimis). 

Poderá acrescer derrama municipal até 1,5% do lucro tributável, taxa que poderá 

variar de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano. Além disso, as 

pessoas coletivas que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e as pessoas coletivas não residentes com 

estabelecimento estável em território português estão ainda sujeitas a derrama 

estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 

1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% sobre a parte do lucro tributável compreendida 

entre Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 e de 9% sobre a parte do lucro tributável 

superior a Euros 35.000.000.

Caso o titular das Ações não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal e 

detenha Ações representativas de pelo menos 10% do capital social ou dos direitos 

de voto, as mais e menos-valias realizadas com a transmissão onerosa das Ações 
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serão desconsideradas para efeitos de apuramento do lucro tributável, contanto que 

as Ações tenham permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante 

pelo menos um ano. No entanto, mesmo que esses pressupostos se verifiquem, 

não são excluídas para efeitos de apuramento do lucro tributável as mais e menos-

valias realizadas mediante transmissão onerosa de ações de sociedades cujos bens 

imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português (com 

exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial 

ou comercial que não consista na compra e venda de bens imóveis), representem, 

direta ou indiretamente, mais de 50% do ativo. Para efeitos do cálculo desta 

percentagem apenas se consideram os imóveis adquiridos em ou após 1 de janeiro 

de 2014.

Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição 

das Ações detidas há pelo menos um ano à data da transmissão onerosa é objeto 

de atualização mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária 

aprovados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças.

Não concorrem para a formação do lucro tributável as menos-valias e outras perdas 

relativas a instrumentos de capital próprio, na parte do valor que corresponda aos 

lucros distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de 

partes sociais da mesma entidade que tenham beneficiado, no próprio período de 

tributação ou nos quatro períodos anteriores, do regime de exclusão de tributação 

de dividendos por dupla tributação económica (enunciada em “Rendimentos 

decorrentes da titularidade das Ações” supra) ou do regime de exclusão de 

tributação das mais-valias com a transmissão onerosa de partes sociais (igualmente 

enunciado nos parágrafos anteriores.

(d) Aquisição gratuita das ações

A variação patrimonial positiva, não refletida no resultado do exercício, resultante 

da aquisição gratuita de Ações por pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC, 

ainda que dele isentas, bem como por estabelecimentos estáveis aos quais as 

mesmas sejam imputáveis, concorre para a formação do lucro tributável em sede 

de IRC.

O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em termos gerais, da dedução 

dos prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa até 21% (as 

pequenas e médias empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de uma taxa de 

17% aplicável aos primeiros Euros 25.000 de matéria coletável, desde que a mesma 

se revele conforme às regras europeias para os auxílios de minimis). Poderá 

acrescer derrama municipal até 1,5% do lucro tributável, taxa que poderá variar de 

acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano. Além disso, as pessoas 

coletivas que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e as pessoas coletivas não residentes com estabelecimento 

estável em território português estão ainda sujeitas a derrama estadual de 3% sobre 

a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 1.500.000 e Euros 7.500.000, 

de 5% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 7.500.000 e Euros 

35.000.000 e de 9% sobre a parte do lucro tributável superior a Euros 35.000.000.

(v) Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 

estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às 

ações
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(a) Aquisição onerosa das Ações

A aquisição onerosa das Ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os lucros da Sociedade Visada colocados à disposição dos titulares de Ações são 

tributáveis em sede de IRC. Será retido IRC, à taxa de 25%, aquando da colocação 

à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória, dispensando os 

titulares das Ações da declaração do correspondente rendimento às autoridades 

fiscais e do pagamento de qualquer IRC adicional.

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre 

Portugal e o país de residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as 

condições substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades 

previstas na legislação fiscal portuguesa para a invocação de uma Convenção, 

traduzidas na certificação da residência fiscal do titular através de documento 

emitido pelas autoridades competentes do respetivo Estado de residência que 

ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a 

imposto sobre o rendimento nesse Estado e a declaração da natureza de 

beneficiário efetivo dos rendimentos decorrentes da titularidade das Ações, o que 

pressupõe a apresentação de formulário de modelo próprio (Mod. 21-RFI) 

devidamente assinado pelo titular do rendimento.

Se o titular das Ações for fiscalmente residente para efeitos fiscais em Jurisdições 

Privilegiadas, a taxa de retenção na fonte aplicável será de 35%. A taxa de retenção 

na fonte é também de 35% sempre que os dividendos sejam pagos ou colocados à 

disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 

termos em que se aplicam as regras gerais.

Estarão isentos de IRC em sede de retenção na fonte os lucros da Sociedade 

Visada colocados à disposição de entidades não residentes, para efeitos fiscais, em 

Portugal, desde que os seguintes requisitos estejam cumulativamente preenchidos:

a) O titular das ações seja residente, para efeitos fiscais, (i) na UE, (ii) no EEE 

(desde que tais países estejam vinculados a cooperação administrativa no 

domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da UE), (iii) num 

Estado com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor uma 

Convenção que preveja a troca de informações;

b) O titular das ações detenha direta ou direta e indiretamente, durante um 

período ininterrupto de pelo menos um ano, ações representativas de pelo 

menos 10% do capital social ou dos direitos de voto da Sociedade Visada;

c) A sociedade titular das ações esteja sujeita e não isenta, no caso de residir 

num Estado-Membro da UE, a um dos impostos referidos no artigo 2º da 

Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou, nos outros 

casos, a um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que, no 

último caso, a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60% da taxa 

de IRC; e

d) A Visada não esteja sujeita ao regime da transparência fiscal.

Se o período mínimo de detenção já se houver completado à data da colocação à 
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disposição dos lucros, haverá lugar a dispensa da obrigação de retenção na fonte 

de IRC. Na eventualidade de tal período apenas se completar após a data da 

colocação à disposição, o IRC retido na fonte será objeto de devolução mediante 

solicitação dirigida à Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”). Para efeitos de 

dispensa de retenção na fonte de IRC ou do seu reembolso, consoante os casos, 

é necessário cumprir algumas formalidades previstas na legislação fiscal 

portuguesa, traduzidas na certificação do cumprimento de todas as condições 

mencionadas através de documentação específica. Esta isenção também se aplica 

a entidades residentes na Confederação Suíça, nos termos e condições 

estabelecidos no Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça, e 

apenas, entre outras condições, se a sociedade beneficiária dos lucros detiver uma 

participação mínima direta de 25% no capital da sociedade que distribui os lucros 

desde há pelo menos dois anos. 

A isenção não se aplica no caso de uma construção ou série de construções 

realizadas tendo como a finalidade principal ou uma das finalidades principais a 

obtenção de uma vantagem fiscal.

Do mesmo modo, não existe isenção caso a Sociedade Visada não tenha cumprido 

as obrigações declarativas previstas no regime do Registo Central do Beneficiário 

Efetivo e, bem assim, nas situações nas quais o beneficiário efetivo declarado, ou 

qualquer dos beneficiários efetivos declarados ao abrigo desse regime, seja 

fiscalmente residente numa Jurisdição Privilegiada, salvo se, entre outros 

requisitos, for demonstrado que o recipiente do rendimento não integra uma 

construção ou série de construções sem motivos económicos válidos e sem 

substância económica.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 

onerosa das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

Em conformidade com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, as mais-valias realizadas 

com a transmissão onerosa de Ações estão isentas de tributação, salvo se:

(i) a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por 

entidades residentes para efeitos fiscais em território português, exceto

quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos e condições 

relativamente à sociedade alienante: 

 Seja residente noutro Estado-Membro da UE, num Estado-Membro do 

EEE que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da UE ou num Estado 

com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor uma Convenção 

que preveja a troca de informações; 

 Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da 

Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um 

imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC, desde que a taxa legal 

aplicável à entidade não seja inferior a 60% da taxa de IRC;

 Detenha direta ou direta e indiretamente uma participação não inferior a 

10% do capital social ou dos direitos de voto da entidade objeto de 

alienação, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação; e
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 Não seja parte de uma construção artificial, ou série de construções 

artificiais, com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, 

de obtenção de uma vantagem fiscal.

(ii) a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em Jurisdições 

Privilegiadas; ou

(iii) as mais-valias realizadas resultarem da transmissão onerosa de Ações 

representativas do capital social de sociedades cujo ativo seja constituído, 

direta ou indiretamente, em mais de 50%, por bens imóveis situados no 

mesmo, ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de participações 

sociais, se encontrem em relação de domínio, na aceção do artigo 13.º do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na qualidade de 

entidades dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes 

para efeitos fiscais em território português, cujo ativo seja constituído, em 

mais de 50%, por bens imóveis no mesmo situados.

Independentemente da aplicação das regras de isenção domésticas, nos termos 

das Convenções em vigor, Portugal está geralmente limitado na sua competência 

para tributar as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de Ações, mas 

esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.

O saldo anual positivo entre as mais-valias não excluídas ou isentas de tributação 

(por força de uma Convenção ou em virtude da mencionada isenção, 

respetivamente) e as menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações 

(o que compreende também a respetiva troca por outras ações), determinado de 

acordo com as regras estabelecidas para efeitos de IRS, e outros ativos previstos 

na lei quando sujeitos a tributação em Portugal, deduzido das despesas necessárias 

e efetivamente incorridas na sua transmissão onerosa, é tributado à taxa de 25%. 

As perdas apuradas em transmissões para contrapartes sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável de acordo com a LGT não relevam para efeitos de 

apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos parágrafos anteriores.

Não há lugar a retenção na fonte relativamente a mais-valias realizadas com a 

transmissão de ações sujeitas ao regime tributário português; para efeitos de 

determinação e pagamento de imposto sobre as mais-valias tributáveis o investidor 

deverá apresentar declaração de rendimentos anual em sede de IRC (Declaração 

modelo 22 de IRC).

(d) Aquisição gratuita das ações

O incremento patrimonial resultante da aquisição gratuita de ações de uma 

sociedade com sede ou direção efetiva em Portugal por parte de pessoas coletivas 

não residentes sem estabelecimento estável ao qual as ações sejam imputáveis é 

tributado em sede de IRC à taxa de 25%. Em geral, nos termos das Convenções 

em vigor de que Portugal é signatário, Portugal está geralmente limitado na sua 

competência para tributar esse incremento patrimonial, mas esse tratamento fiscal 

convencional deve ser aferido casuisticamente.

2.7 Assistência
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O Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto, Portugal, 

registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de registo e de 

pessoa coletiva 501525882, com o capital social, integralmente subscrito e realizado, de € 

4.725.000.000 (quatro mil, setecentos e vinte cinco milhões de euros), agindo através da sua 

divisão de banca de investimento, Millennium Investment Banking e o Caixa - Banco de 

Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, número 63, em Lisboa, registado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e de pessoa coletiva 

501898417, com o capital social de € 81.250.000,00 (oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta 

mil euros) são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de 

assistência à Oferente na preparação, lançamento e execução da Oferta, nos termos do disposto 

na alínea b), do n.º 1 do artigo 113.º e no n.º 2 do artigo 337.º do Código dos Valores Mobiliários.

A relação entre a Oferente e o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, 

S.A. rege-se por um contrato, nos termos do qual estes assumiram a obrigação de prestar à 

Oferente os serviços relativos à organização, montagem, lançamento e acompanhamento da 

execução da Oferta.

O referido contrato contém os compromissos da Oferente e do Banco Comercial Português, S.A. e 

o Caixa – Banco de Investimento, S.A. no que respeita à sua atuação no âmbito da Oferta. O 

contrato contém ainda informação relativa às comissões, despesas, notificações e procedimentos 

operacionais inerentes à Oferta.

2.8 Objetivos da aquisição

2.8.1 Continuidade ou modificação da atividade empresarial desenvolvida pela Sociedade 

Visada e por sociedades que com esta estejam em relação de domínio ou de grupo e 

à política de pessoal e de estratégia financeira

A presente Oferta é lançada voluntariamente, sendo a Oferente a acionista controladora da 

Sociedade Visada.

A Oferente pretende adquirir a totalidade das ações representativas do capital social da Sociedade 

Visada.

Com o intuito de simplificar a estrutura societária do grupo, reduzindo o número de holdings do 

grupo que são atualmente cotadas, a Oferente tenciona requerer a perda de qualidade de 

sociedade aberta da Sociedade Visada, com a The Navigator Company, S.A. (“Navigator”) a 

permanecer a única subsidiária cotada do grupo. A Navigator, a subsidiária cotada, é detida a 

69,35% pela Sociedade Visada e atualmente representa a maior parte do EBITDA consolidado geral 

da Sociedade Visada (c. 68% no final de 2020). A situação atual, onde duas sociedades cotadas 

coexistem no mesmo grupo, deriva do facto de a Sociedade Visada, a qual era já cotada em 2004, 

ter adquirido a Portucel/Soporcel, atualmente Navigator, a qual era também uma sociedade cotada 

quando foi adquirida pela Sociedade Visada.

A Oferta, que se segue a uma anterior oferta pública de aquisição lançada pela Sociedade Visada 

em 2015 sobre as suas próprias ações em troca de ações Navigator, por indicação da Oferente, 

simplificaria a estrutura do grupo e permitiria aos investidores concentrarem os seus investimentos 

no grupo através das ações Navigator. Ao mesmo tempo, a oferta pública de aquisição 

providenciaria aos acionistas da Sociedade Visada a oportunidade de cristalizarem um prémio, em 

dinheiro, relativamente ao valor de cotação das Ações, de 28,1% sobre a última cotação de fecho 

das Ações ocorrida na data de publicação do Anúncio Preliminar e de 46,5% sobre o preço médio 

ponderado das Ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente 
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anteriores ao Anúncio Preliminar, em uma única transação, o que constitui um importante evento 

de liquidez para as ações da Sociedade Visada.

Além disso, os investidores que desejem continuar a investir no grupo podem fazê-lo através da 

Navigator a qual tem demonstrado ao longo dos últimos 5 anos, em relação à Sociedade Visada, 

uma correlação no seu valor de cotação de 0,973, um dividend yield 2,3 vezes superior4 e um 

volume médio diário transacionado em euros 4,5 vezes superior5.

A Oferente considera que dispõe do conhecimento e dos recursos para assegurar o cumprimento 

da estratégia da Sociedade Visada e está disposta a proporcionar aos acionistas minoritários desta 

um evento excecional de liquidez, dando-lhes a possibilidade de venderem as suas ações com um 

prémio de 46,5% face ao preço médio ponderado das ações da Sociedade Visada no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores à data do Anúncio 

Preliminar e um prémio de 28,1% face à última cotação de fecho das ações da Sociedade Visada 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon anterior ao Anúncio Preliminar, ou seja, em 18 de 

fevereiro de 2021.

Assim, caso estejam reunidas as condições legais para o efeito (e conforme melhor detalhado no 

Capítulo 2.8.2 - Negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon e exclusão da 

negociação, a Oferente tem a intenção de promover a perda de qualidade de sociedade aberta, 

com a consequente exclusão da negociação em mercado regulamentado das Ações da Sociedade 

Visada. 

Sem prejuízo do referido no parágrafo seguinte, é atualmente intenção da Oferente, 

independentemente dos resultados da Oferta, dar continuidade à atividade empresarial da 

Sociedade Visada e das sociedades por esta controladas, no âmbito do respetivo objeto social e 

em moldes similares aos que têm vindo a ser desenvolvidos, respeitando a linha estratégica que a 

cada momento seja definida pelo conselho de administração da Sociedade Visada e mantendo a 

confiança no mesmo e na respetiva equipa de direção. Mais se refere que a Oferente não tem 

intenção de promover a mudança das instalações a partir das quais os negócios da Sociedade 

Visada são conduzidos, nem a alteração da atual política de recursos humanos do grupo e das 

condições de trabalho dos trabalhadores da Sociedade Visada.

A intenção aqui manifestada não corresponde a uma decisão definitiva no longo prazo, reservando-

se a Oferente, ademais, o direito de, em face das concretas circunstâncias de cada momento, tomar 

outras opções relativamente à atividade e ao negócio da Sociedade Visada no cenário de aquisição 

do domínio total desta.

2.8.2 Negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon e exclusão da negociação

Após a conclusão da Oferta, e para efeitos da aquisição de um número de Ações representativo de 

até 100% do respetivo capital social, assinale-se neste âmbito, que:

a. caso a Oferente venha, em resultado da presente Oferta, diretamente ou nos termos do 

disposto no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a (i) deter 90% ou 

percentagem mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 

                                                  
3 Correlação das ações Navigator/Semapa = covariância (Ação Navigator, Ação Semapa) / (desvio padrão ação Navigator

x desvio padrão ação Semapa) aplicado às variações diárias das ações de 2016 a 2020.
4 Dividend yieldN = dividendos por ação pagos relativos ao ano N / Cotação de fecho da ação no último dia do ano N. O 

dividend yield médio dos últimos 5 anos (de 2016 a 2020) para a Navigator e para a Semapa foi de 7,7% e 3,3%, 

respetivamente. O rácio entre os dois valores (7,7% / 3,3%) equivale a 2,3x

5 Volume médio diário transacionado ano N (ADTV em euros) = Turnover do ano N / número de sessões do ano N. O volume 
médio diário transacionado dos últimos 5 anos (de 2016 a 2020) para a Navigator e para a Semapa foi de 2,91 milhões 
de euros e 0,65 milhões de euros, respetivamente. O rácio entre os dois valores (2,91 / 0,65) equivale a 4,5x
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Sociedade Visada, e a (ii) adquirir 90% ou percentagem mais elevada dos direitos de voto 

das Ações que são objeto da Oferta, a Oferente, no prazo de três meses subsequentes ao 

apuramento dos resultados da Oferta, irá recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa 

previsto nos termos do disposto no artigo 194.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo 

que, nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Código dos Valores Mobiliários, o referido 

mecanismo de aquisição potestativa implica, em termos imediatos, a perda da qualidade 

de sociedade aberta da Sociedade Visada e a exclusão da negociação em mercado 

regulamentado das ações da Sociedade Visada e dos valores mobiliários que a elas dão 

direito, ficando vedada a readmissão durante um ano.

Note-se que, no contexto de recurso ao mecanismo previsto no artigo 194.º do Código dos 

Valores Mobiliários, verificadas as condições previstas no parágrafo acima, cada um dos 

titulares das Ações remanescentes poderá igualmente, nos três meses subsequentes ao 

apuramento dos resultados da Oferta, exercer o direito de alienação potestativa, devendo 

antes, para o efeito, dirigir por escrito à Oferente convite para que, no prazo de oito dias, 

lhe faça proposta de aquisição das suas Ações, nos termos do artigo 196.º do Código dos 

Valores Mobiliários.

Note-se ainda que, no contexto de recurso ao mecanismo previsto no artigo 194.º do Código 

dos Valores Mobiliários, prevê-se que a aquisição deverá ser feita mediante contrapartida 

justa, em dinheiro, calculada nos termos do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, 

mais se referindo que se a Oferente, em resultado da aceitação de oferta pública de 

aquisição geral e voluntária, adquirir pelo menos 90% das ações representativas de capital 

social com direitos de voto abrangidas pela oferta, presume-se que a contrapartida da oferta 

corresponde a uma contrapartida justa da aquisição das ações remanescentes.

b. se a Oferente vier, em resultado da presente Oferta, diretamente ou nos termos do disposto 

no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a deter 90% ou percentagem 

mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada

mas não adquirir 90% ou percentagem mais elevada dos direitos de voto das Ações que 

são objeto da Oferta, a Oferente irá promover a perda de qualidade de sociedade aberta 

da Sociedade Visada, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores 

Mobiliários e, posteriormente, ponderará então se irá proceder a uma aquisição potestativa 

das ações da Sociedade Visada que permanecerem na titularidade de outros acionistas, 

ao abrigo do disposto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais (opção de 

aquisição potestativa a que a Oferente poderia recorrer nos 6 meses seguintes à data da 

comunicação à Sociedade Visada de que se tornou titular, diretamente ou indiretamente, 

de mais de 90% do respetivo capital social, comunicação essa que deverá ter lugar nos 

trinta dias subsequentes à ocorrência do facto anteriormente referido).

Finalmente, ainda que a Oferente não venha, em resultado da Oferta, diretamente ou nos termos 

do disposto no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a deter 90% ou 

percentagem mais elevada dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade 

Visada, a Oferente poderá ainda decidir promover convocatória de Assembleia Geral da Sociedade 

Visada para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta, decisão essa sujeita a uma maioria 

não inferior a 90% do capital social, devendo neste caso ser indicado um acionista que se obrigue 

a adquirir, no prazo de três meses após o deferimento do pedido pela CMVM, os valores mobiliários 

pertencentes, nessa data, às pessoas que não tenham votado favoravelmente alguma das 

deliberações em assembleia. Atente-se que a contrapartida mínima para a aquisição de ações 

neste caso deverá ser calculada nos termos do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, 

conforme previsto no número 4 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo que a 
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mesma deverá ser determinada por referência à data da publicação da convocatória da assembleia 

geral de acionistas para deliberação sobre a perda de qualidade de sociedade aberta.

Relativamente a qualquer dos casos referidos nos parágrafos anteriores, a Oferente reserva-se o 

direito de não avançar com o processo de aquisição potestativa se a contrapartida que vier a ser 

determinada nesse âmbito for superior à contrapartida paga na Oferta.

Refira-se que a Oferente, considerando o objeto da Oferta nesta data, terá de adquirir 13.444.102 

Ações para atingir 90% dos direitos de voto da Sociedade Visada (sendo pressuposto deste cálculo 

a manutenção até ao final da Oferta, pela Sociedade Visada, das 1.400.627 ações próprias que 

detém nesta data, de acordo com a informação pública disponível, não tendo a Oferente 

conhecimento da intenção da Sociedade Visada quanto à alienação destas ações, no contexto da 

Oferta ou fora do mesmo) e 20.548.499 Ações para atingir 90% dos direitos de voto abrangidos 

pela Oferta, sem prejuízo de eventuais Ações adquiridas desde a publicação do Anúncio Preliminar 

e até ao apuramento do resultado da Oferta.

Atenta a possibilidade de renúncia à condição de sucesso da Oferta pela Oferente, cuja decisão 

será tornada pública pela Oferente através de comunicado dirigido ao mercado e divulgado no sítio 

da internet da CMVM (www.cmvm.pt), cumpre informar ainda que a Oferta poderá vir a ser eficaz 

sem que verifiquem os pressupostos acima mencionados, nomeadamente relacionados com a 

perda de qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada e com a aquisição potestativa das 

ações da Sociedade Visada, caso tal eficácia decorra, exclusivamente, da renúncia pela Oferente 

à condição de sucesso aposta na Oferta.

Caso a Oferente venha a renunciar, nos termos anteriormente previstos, à condição de sucesso da 

sua Oferta antes descrita, a Oferente instruirá o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa –

Banco de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis seguintes ao dia do apuramento dos 

resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Oferente, de todas as ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada que lhes venham a ser oferecidas para esse 

efeito, ao preço, em numerário, que a Oferente houver pago pelas ações da Sociedade Visada no 

âmbito da Oferta, ou seja, a contrapartida oferecida deduzida de qualquer montante (ilíquido) que 

venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendo, de adiantamento sobre lucros de 

exercício de distribuição de reservas, ou outro. Os termos destas eventuais aquisições constarão 

do comunicado que vier a ser feito ao mercado informando sobre renúncia à condição de sucesso.

Na medida em que as eventuais aquisições efetuadas no período acima mencionado não são 

realizadas no âmbito da Oferta, esclarece-se que as mesmas não qualificam para os critérios 

relativos ao mecanismo de aquisição potestativa constante no artigo 194.º do Código dos Valores 

Mobiliários e para os critérios relativos à perda de qualidade de sociedade aberta constante na 

alínea a), do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

No final do período destas eventuais aquisições acima mencionado, a Oferente divulgará ao 

mercado, no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt), o resultado do mesmo e o número de Ações 

da Sociedade Visada que passaram a ser detidas pela Oferente.

2.8.3 Possíveis implicações do sucesso da Oferta na situação financeira da Oferente

O montante total da contrapartida oferecida nos termos da Oferta corresponde a um máximo de 

€277.861.376 (duzentos e setenta e sete milhões oitocentos e setenta e sete mil trezentos e setenta 

e seis euros), sendo que é esse o montante potencial máximo dos fundos necessários à aquisição 

das Ações.

Para esse efeito, a Oferente contratou um financiamento, com um prazo de maturidade de oito 

anos, nos termos do qual ficaram assegurados os fundos necessários para pagar a contrapartida 
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oferecida até ao montante de €250.000.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) e efetuou um 

depósito de €13.930.688 (treze milhões novecentos e trinta mil seiscentos e oitenta e oito euros)

do Banco Comercial Português, S.A. e outro de igual valor junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

para assegurar o montante remanescente de €27.861.376 (vinte e sete milhões oitocentos e 

sessenta e um mil trezentos e setenta e seis euros) que se encontra bloqueado junto de cada um 

dos bancos para efeitos de pagamento da contrapartida nos termos de comprovativos de depósito 

de numerário e bloqueio apresentados à CMVM. Veja por favor a secção 2.5 acima para mais 

detalhes.

O sucesso da presente Oferta não produzirá, assim, impactos significativos na situação financeira 

da Oferente e do grupo. Não obstante, tendo a Oferente recorrido a endividamento para fazer face 

à Oferta verificar-se-á um aumento do nível de alavancagem financeira consolidada da Oferente, 

sendo que a mesma dispõe dos meios e ativos para a redução da referida alavancagem e o 

cumprimento das condições dos financiamentos contratados.

2.9 Declarações de aceitação 

O Período da Oferta decorrerá durante 4 semanas, entre as 08:30 horas do dia 27 de abril de 2021

e as 15:00 horas do dia 25 de maio de 2021, podendo as respetivas ordens de aceitação ser 

recebidas até ao termo deste prazo.

De acordo com o disposto na lei, designadamente no n.º 2 do artigo 183.º do Código dos Valores 

Mobiliários, o Período da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a 

requerimento da Oferente, em caso de revisão da contrapartida, de lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários da Oferta o justifique.

A operação será executada no Euronext Lisbon, pelo que os detentores de Ações que desejem 

aceitar a Oferta deverão manifestar a sua aceitação durante o Período da Oferta, através de ordens 

de venda transmitidas aos intermediários financeiros junto dos quais as Ações de que sejam 

titulares se encontrem registadas. 

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários encontra-se sujeita ao cumprimento dos 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis, incluindo os constantes de lei estrangeira a que os 

destinatários da Oferta se encontrem sujeitos.

Os destinatários da Oferta que aceitem a Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação 

através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu:

i. em geral, até cinco dias de calendário antes do termo do Período da Oferta, ou seja, até às 

15:00 horas do dia 20 de maio de 2021, inclusive;

ii. no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do período de aceitação;

iii. no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo da 

suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue.

Durante o prazo da Oferta, os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação 

devem comunicar diariamente à Euronext as ordens dos seus clientes através do Sistema de 

Serviços Centrais de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre as 8h00m e as 18h00m, 

exceto no caso do último dia do Período da Oferta em que o período de transmissão através dos 

Serviços Centrais de Ofertas Públicas será entre as 8h00m e as 16h30m.

2.10 Resultado da oferta 

Os resultados da Oferta serão apurados em Sessão Especial do Mercado Regulamentado da 

Euronext, que se espera vir a ter lugar no primeiro dia útil em Portugal após o fim do Período da 
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Oferta, i.e., no dia 26 de maio de 2021 em hora a designar no respetivo Aviso de Sessão Especial 

de Mercado Regulamentado a publicar pela Euronext, sendo a Euronext a entidade responsável 

por tal apuramento e divulgação dos resultados da Oferta. Em resultado do referido apuramento, 

será determinado o número de Ações adquiridas pela Oferente, bem como o montante em 

numerário a entregar aos aceitantes da Oferta a título de contrapartida.

Os resultados da Oferta serão objeto de divulgação no Boletim de Cotações da Euronext Lisbon e 

disponibilizados na página de internet da CMVM, em www.cmvm.pt.

O intermediário financeiro responsável pela liquidação financeira da Oferta é o Banco Comercial 

Português, S.A.. 

Prevê-se que a liquidação da Oferta seja efetuada no segundo dia útil subsequente à data da 

Sessão Especial de Mercado Regulamentado, em conformidade com o disposto no Sistema de 

Liquidação e Compensação previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e no correspondente 

Aviso da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, previsto para o dia 26 de maio de 2021. 

Assim, a liquidação da Oferta deverá ocorrer em 28 de maio de 2021.

3 INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E 

ACORDOS

3.1 Identificação da Oferente 

A Oferente é a Sodim, SGPS, S.A., uma sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima 

e tem a sua sede em Lisboa na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 9.º andar, freguesia do Santo 

António.

A Sodim é uma sociedade gestora de participações sociais, cujo regime jurídico se encontra 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 495/88 de 30 de dezembro, conforme alterado.

3.2 Imputação de direitos de voto

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, à data da publicação do presente Prospeto, i.e., a 26 

de abril de 2021, as entidades que se encontram, com ela, numa das situações referidas no artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários são que se encontram na lista abaixo. 

O seguinte organograma, por facilidade de exposição, figura as sociedades que encabeçam cada 

área de negócio do grupo Sodim e que constam da lista imediatamente abaixo.
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Sodim, SGPS, S.A.:

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

Capital Hotels, S.A. 

Hotel Ritz, SA 

Galerias Ritz Imobiliária, SA 

Parque Ritz Imobiliária, SA 

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, S.A.

Aphelion, S.A. 

Semapa Inversiones S.L. 

Celcimo, SL 

Semapa Next, S.A. 

The Navigator Company, S.A. 

Navigator Brands, S.A.

Navigator Parques Industriais, S.A.

Navigator Products & Tecnology, S.A.
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Navigator Paper Figueira, S.A.

Empremédia RE, AC

Pulpchem Logistics, A.C.E.

Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel

Raiz Ventures, S.A.

About the Future - Essential Oils, S.A.

Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A.

Navigator Pulp Figueira, S.A.

Ema Cacia - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE 

Ema Setúbal - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE 

Ema Figueira da Foz- Engenharia e Manutenção Industrial, ACE 

Navigator Pulp Setúbal, S.A. 

Navigator Pulp Aveiro, S.A. 

Navigator Tissue Aveiro, S.A.

Navigator Tissue Ródão, S.A.

Navigator Tissue Ibérica, S.A.

Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento Florestal e Industrial, Lda 

Navigator Internacional Holding SGPS, S.A.

Navigator Financial Services Sp. Z o.o.

Navigator Forest Portugal, S.A.

EucaliptusLand, S.A.

Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e Comercialização 

de Vinhos, S.A.

Gavião - Sociedade de Caça e Turismo, S.A.

Afocelca - Agrupamento complementar de empresas para protecção contra 

incêndios, ACE

Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, S.A.

Atlantic Forests, S.A.

Bosques do Atlantico, SL

Navigator Africa, SRL

Navigator Paper Setúbal, S.A.

Navigator North America Inc.

Navigator Afrique du Nord 

Navigator España, S.A.
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Navigator Netherlands, BV

Navigator France, EURL

Navigator Paper Company UK, Ltd

Navigator Italia, SRL

Navigator Deutschland, GmbH

Navigator Paper Austria, GmbH

Navigator Paper Poland SP Z o o

Navigator Eurasia

Navigator Rus Company, LLC

Navigator Paper Mexico 

Navigator Middle East Trading DMCC

Navigator Egypt, ELLC

Navigator International GmbH

Navigator Participações Holding, SGPS, S.A. 

Empremédia - Corretores de Seguros, S.A.

Navigator Abastecimento de Madeira, ACE

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 

Betotrans II - Unipessoal, Lda. 

Secil Cabo Verde Comércio e Serviços, Lda.

ICV - Inertes de Cabo Verde, Lda.

Florimar- Gestão e Participações, S.G.P.S., Lda.

Secil Cement, B.V.

Serife - Sociedade de Estudos e Realizações Industriais e de Fornecimento de 

Equipamento, Lda.

Silonor, S.A.

Société des Ciments de Gabés

Sud- Béton- Société de Fabrication de Béton du Sud 

Zarzis Béton

Secil Angola, SARL 

Secil - Companhia de Cimento do Lobito, S.A.

Unibetão - Indústrias de Betão Preparado, S.A.

Secil Britas, S.A. 
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Secil Martingança - Aglomerantes e Novos Materiais para a Construção, S.A.

IRP - Industria de Rebocos de Portugal, S.A. 

Argibetão - Sociedade de Novos Produtos de Argila e Betão, S.A. 

Ciminpart - Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.

ALLMA - Microalgas, Lda.

Secil Brasil Participações, S.A.

Supremo Cimentos, SA

Margem - Companhia de Mineração, SA

Secil Brands - Marketing, Publicidade, Gestão e Desenvolvimento de Marcas, Lda. 

Ciments de Sibline, S.A.L.

Soime, S.A.L. 

Cimentos Madeira, Lda.

Beto Madeira - Betões e Britas da Madeira, S.A. 

Brimade - Sociedade de Britas da Madeira, S.A. 

Madebritas - Sociedade de Britas da Madeira, Lda. 

SPB, SGPS, Lda. 

Secil Prébetão, S.A. 

Cementos Secil, SLU

ETSA Investimentos, SGPS, SA 

ETSA LOG, S.A.

SEBOL – Comércio e Industria de Sebo, S.A. 

ITS – Indústria Transformadora de Subprodutos Animais, S.A.

ABAPOR – Comércio e Industria de Carnes, S.A.

BIOLOGICAL - Gestão de Resíduos Industriais, Lda. 

AISIB – Aprovechamiento Integral de Subprodutos Ibéricos, S.A.

Consideram-se igualmente pessoas que, em relação à Oferente, se encontram em alguma das 

circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (i) os membros 

do Conselho de Administração da Oferente e das entidades referidas supra, bem como (ii) o Fiscal 

Único da Oferente, KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. e os 

órgãos de fiscalização das entidades referidas supra.
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3.3 Participações da Oferente no capital da Sociedade Visada 

A Oferente detém diretamente e através da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A., sua 

subsidiária integralmente detida, 58.438.334 Ações representativas de 71,906% do capital social 

da Sociedade Visada e 73,167% dos direitos de voto da Sociedade Visada. 

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, na presente data, as entidades que se encontram, 

com ela, numa das situações referidas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários detêm as 

seguintes quantidades de Ações, cujos direitos de voto lhe são imputáveis:

Entidade N.º ações
% capital 

social
% direitos 
de voto*

Sodim, SGPS, S.A. 19.478.903 23,968% 24,388%

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 38.959.431 47,938% 48,779%

Subtotal: 58.438.334 71,906% 73,167%

Administradores da Sodim:

Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.488 0,007% 0,007%

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.888 0,007% 0,007%

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 5.888 0,007% 0.007%

Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,769% 0,783%

Soma: 59.080.797 72,697% 73,972%
*considerando que a Semapa é detentora de 1.400.627 ações próprias correspondentes a 
1,723% do respetivo capital social.

A imputação dos direitos de voto relativos às sociedades identificadas no quadro anterior resulta da 

(i) titularidade direta de ações, nos casos da Sodim, da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, 

S.A. e da Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A (ii) da assumida coordenação de exercício 

de direitos de voto detidos pelo conjunto das sociedades identificadas no quadro anterior que 

determina uma imputação recíproca dos direitos de votos detidos pelo conjunto destas sociedades 

na Sociedade Visada a cada uma delas, a seguir melhor explicada, (iii) da existência de uma relação 

de domínio total da Sodim sobre a Cimo - Gestão de Participações, SGPS S.A que determina que 

sejam imputáveis à Sodim as ações da Semapa pertença da Cimo - Gestão de Participações, SGPS 

S.A. e (iv) titularidade de ações por membros do órgão de administração da Oferente que determina 

a imputação à Sodim das ações Semapa detidas pelas suas administradoras Senhoras Dr.ª Filipa 

Mendes de Almeida de Queiroz Pereira, D.ª Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira e D.ª 

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira.

A imputação à Sodim por força da assumida coordenação dos direitos de voto nos termos em que 

têm vindo a ser divulgados ao mercado, nos termos das alíneas c) e h) do n.º 1 do artigo 20.º do 

Código dos Valores Mobiliários é a que consta do quadro acima.

A Oferente nota que, independentemente dos títulos de imputação acima mencionados, é a 

Oferente que, em última instância, detém o domínio sobre a Sociedade Visada.

Nem a Oferente nem, tanto quanto é do seu conhecimento, as pessoas que se encontram em 

relação à Oferente numa das situações prevista no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários realizaram transações sobre as Ações nos seis meses anteriores à data de publicação 

do Anúncio Preliminar, (i.e., de 19 de agosto de 2020 a 18 de fevereiro de 2021), a preço superior 

ao da Contrapartida, i.e., €12,17 (doze euros e dezassete cêntimos) por ação.

Dentro do período de seis meses acima referido, em concreto no dia 3 de setembro de 2020, a 

Oferente e a Cimigest, SGPS, S.A. sua subsidiária integralmente detida à data, realizaram uma 

fusão por incorporação ao abrigo do regime de neutralidade fiscal aplicável às operações de fusão, 
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mediante a qual a Cimigest, SGPS, S.A. foi incorporada na Oferente, tendo por tal motivo, a 

Oferente passado a ser, em consequência, titular direta das Ações representativas do capital social 

da Sociedade Visada anteriormente detidas através da Cimigest, SGPS, S.A. Para mais informação 

sobre a referida fusão ver, por favor, a secção 2.3.2 – Justificação da Contrapartida Oferecida.

A Oferente foi notificada da realização do registo comercial desta fusão no dia 7 de setembro de 

2020. Tal fusão não implicou o pagamento pela Oferente de qualquer preço pelas Ações que 

passaram para a sua titularidade direta, tendo a operação de fusão sido oportunamente divulgada 

ao mercado em virtude da alteração do título de imputação à Oferente dos direitos de voto inerentes 

a essas Ações.

3.4 Direitos de voto e participações da Sociedade Visada na Oferente.

A Sociedade Visada não detém quaisquer direitos de voto ou ações no capital social da Oferente.

3.5 Acordos parassociais 

A Oferente não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais com influência significativa 

na Sociedade Visada celebrados por pessoas com ela relacionados nos termos do n.º 1 do artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários ou por terceiros. 

Conforme tem sido objeto de divulgação ao mercado pela Sociedade Visada, desde a constituição 

da Semapa que existe uma contínua e assumida coordenação de exercício de direitos de voto na 

Semapa por parte das sociedades Sodim, Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. e 

Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A., da qual resulta, uma imputação recíproca de 

73,972% dos direitos de voto, superior à percentagem de direitos de voto que resulta das respetivas 

relações de participação, diretas e indiretas na Semapa.

Conforme mencionado na secção 3.3 acima, a Oferente nota que, independentemente dos títulos 

de imputação mencionados nessa secção, é a Oferente que, em última instância, detém o domínio 

sobre a Sociedade Visada.

Não existem quaisquer acordos ou entendimentos estabelecidos com outras pessoas ou entidades 

para as quais a Oferente deva transferir, após o encerramento da operação, qualquer quantidade 

dos valores adquiridos através da Oferta. 

3.6 Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da sociedade visada 

Não existem quaisquer acordos celebrados entre a Oferente ou qualquer das pessoas referidas no 

n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários e os titulares dos órgãos sociais da Sociedade 

Visada.

3.7 Representante para as relações com o mercado

Uma vez que a Oferente não é uma sociedade com valores mobiliários admitidos à negociação, 

não tem um representante para as relações com o mercado.
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4 DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO

4.1 Anúncio Preliminar

O Anúncio Preliminar foi enviado à CMVM, à Euronext Lisbon e para a Sociedade Visada em 18 de 

fevereiro de 2021. Na mesma data, foi o mesmo divulgado ao público no website oficial da CMVM 

acessível através do link https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1036327.pdf.

A 6 de abril de 2021, foi publicada uma alteração ao Anúncio Preliminar através de um comunicado 

ao mercado, tendo o mesmo sido divulgado ao público no website oficial da CMVM acessível 

através do link https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1079247.pdf.

4.2 Relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada

O Relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada previsto no artigo 181.º, n.º 1 do 

Código dos Valores Mobiliários sobre a oportunidade e os termos e condições da Oferta foi tornado 

público no dia 5 de março de 2021 e encontra-se disponível para consulta no sítio da CMVM na 

Internet (https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78377.pdf), tendo sido alterado no dia 12 de 

abril de 2021, encontrando-se a alteração disponível para consulta no sítio da CMVM na internet 

(https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78902.pdf).

4.3 Anúncio de Lançamento

O Anúncio de Lançamento da Oferta foi tornado público nesta data e encontra-se disponível para 

consulta no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).

4.4 Locais de Consulta

Durante o Período da Oferta, encontram-se disponíveis para consulta, mediante solicitação e sem 

encargos, cópias em suporte físico do presente Prospeto:

 na sede da Oferente, sita na Avenida Fontes Pereira de Melo, 14 – 9.º, em Lisboa;

 nas sedes dos intermediários financeiros designadamente, do Banco Comercial Português, 

S.A., na Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto, e do Caixa - Banco de Investimento, S.A., 

com sede na Avenida João XXI, número 63, em Lisboa.

Esta documentação pode igualmente ser consultada em formato eletrónico através do sítio na 

internet da Sociedade Visada (www.semapa.pt), do sítio na internet da CMVM (www.cmvm.pt) e do 

sítio de internet da Oferente (www.sodim.pt).

4.5 Restrição à transmissão das Ações

O regime previsto no artigo 182.º do Código dos Valores Mobiliários não é aplicável ao órgão de 

administração da Sociedade Visada por estar em causa uma Oferta dirigida a menos de um terço 

das ações emitidas pela Sociedade Visada.

Sendo a Oferente uma sociedade de lei portuguesa, encontra-se sujeita a limitações equivalentes 

às constantes do disposto no artigo 182.º-A do Código dos Valores Mobiliários. Informa-se ainda 

que os estatutos da Oferente não preveem quaisquer restrições à transmissão das ações por si 

emitidas ou ao exercício do direito de voto que devam ser suspensas em virtude de oferta pública 

de aquisição. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78902.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78377.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1079247.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1036327.pdf
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4.6 Lei aplicável aos contratos celebrados entre a Oferente e os titulares de Ações

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 138.º, n.º 1, alínea n), do Código dos Valores 

Mobiliários, aos contratos celebrados entre a Oferente e os acionistas da Sociedade Visada que 

aceitem a Oferta será aplicável a Lei portuguesa, sendo os Tribunais portugueses os competentes 

para dirimir as reclamações e litígios deles emergentes.

4.7 Informação inserida por remissão

Este Prospeto (incluindo os documentos aqui inseridos por remissão) faz referência a determinados 

sítios na internet e documentos, cujo conteúdo não é inserido por remissão no presente Prospeto.
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5 DEFINIÇÕES

Salvo se o contrário resultar do respetivo contexto, quando usados no presente Prospeto, os termos 

a seguir referidos terão o significado que, para cada um, se indica:

“Ações” as ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor 

nominal, representativas do capital social da Sociedade Visada; 

“Anúncio de Lançamento” o anúncio de lançamento da Oferta conforme definido no artigo 

183.º-A do Código dos Valores Mobiliários;

“Anúncio Preliminar” o anúncio preliminar emitido pela Oferente em relação à 

decisão de lançamento da Oferta em 18 de fevereiro de 2021,

e alterado em 6 de abril de 2021, tal como publicado no sítio da 

CMVM na Internet;

“Aviso de Sessão Especial de 

Mercado Regulamentado”

o aviso a ser emitido pela Euronext em relação à Sessão

Especial de Mercado Regulamentado;

“CMVM” a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

“Código das Sociedades 

Comerciais”

o Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, conforme alterado; 

“Código dos Valores 

Mobiliários”

o Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, conforme 

alterado;

“Código ISIN” ou “ISIN” código alfanumérico de 12 caracteres que não contém 

informação de caracterização de instrumentos financeiros, mas 

serve o propósito de identificação de obrigações, papel 

comercial, ações, opções, derivados, futuros e warrants;

“EUR, “Euro” ou “€” significa o euro, a moeda única europeia;

“Euronext Lisbon” o mercado regulamentado de valores mobiliários em Portugal 

gerido pela Euronext;

“Euronext” a Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A., sociedade constituída ao abrigo das leis 

da República Portuguesa, com sede na Avenida da Liberdade, 

n.º 196, 1250-147 Lisboa, com o capital social integralmente 

subscrito e realizado de € 8.500.000,00 e com o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva junto da Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa 504.825.330;

“Interbolsa” a Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 

de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., com 

sede na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto; 

“Navigator” a The Navigator Company, S.A.;

“Oferta” a oferta pública, geral e voluntária, de aquisição de ações 

representativas do capital social da Sociedade Visada;

“OPA” uma oferta publica de aquisição; 

“Período da Oferta” entre as 08:30 horas do dia 27 de abril de 2021 e as 15:00 horas 

do dia 25 de maio de 2021;
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“Prospeto” este prospeto relativo à Oferta;

“Regulamento CMVM 3/2006” o Regulamento da CMVM n.º 3/2006;

“Relatório do Conselho de 

Administração da Sociedade 

Visada”

o relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada 

sobre a oportunidade e as condições da Oferta divulgado a 5 de 

março de 2021 e alterado a 12 de abril de 2021;

“Sessão Especial de Mercado 

Regulamentado”

a sessão especial de mercado regulamentado Euronext Lisbon 

destinada a apurar e divulgar os resultados da Oferta que terá 

lugar no primeiro dia útil em Portugal após o fim do Período da 

Oferta, i.e., no dia 26 de maio de 2021, em hora a indicar no 

Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado a 

publicar pela Euronext;

“Sistema de Liquidação e 

Compensação”

o sistema de liquidação e compensação gerido pela Interbolsa;

“Sociedade Visada” ou 

“Semapa”

a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., 

uma sociedade com sede em Portugal, na Avenida Fontes 

Pereira de Melo, n.º 14, 10.º andar, Lisboa, com número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 502 593 130 e o capital social 

integralmente subscrito e realizado de € 81.270.000; 

“Sodim” a Sodim, SGPS, S.A., uma sociedade com sede em Portugal, 

Av. Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, Lisboa, com número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 500 259 674 e o capital social 

integralmente subscrito e realizado de €32.832.000,00.
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Anexo I

Fontes de informação relativas à análise de prémios

Para efeitos de análise de ofertas públicas precedentes foram consideradas (i) todas as ofertas 

públicas de aquisição de ações com valor de transação efetivo acima de € 100 milhões lançadas 

em Portugal desde 2011 que foram concluídas e (ii) o conjunto das ofertas públicas de aquisição 

de ações com valor de transação efetivo superior a € 100 milhões lançadas na Península Ibérica 

desde 2011 que foram concluídas. Estas ofertas foram utilizadas para efeitos comparativos não 

tendo sido tidos em consideração o setor de atividade ou a situação financeira das sociedades 

visadas.

1 – Ofertas Públicas de aquisição concluídas em Portugal

O prémio implícito foi calculado com base na média ajustada dos prémios de ofertas públicas de 

aquisição com valor de transação efetivo superior a € 100 milhões concluídas em Portugal desde 

2011.

Data do Anúncio
Preliminar

Sociedade Visada Oferente
Contrapartida

(€/Ação)
Valor da Oferta

(€ M) 1
Prémio Prémio

1D VWAP 6M

29-mar-12 Brisa Tagus Holdings 2,76 584 17,6% 12,7%

30-mar-12 Cimpor
Intercement 

Austria
5,50 1 477 10,0% 8,2%

29-out-13 Sonaecom Sonaecom 2,45 135 10,0% 34,0%

23-set-14 Espirito Santo Saúde Fidelidade 5,01 460 27,1% 39,5%

25-mai-15 Semapa Semapa 13,835 344 0,7% 17,5%

21-set-16 Banco BPI CaixaBank 1,134 645 3,5% 0,0%

27-mar-17 EDP Renováveis EDP 6,75 296 8,9% 9,8%

Média Ajustada 2 - - - 466 10,0% 16,4%

Média - - - 563 11,1% 17,4%

Mediana - - - 460 10,0% 12,7%

(1) Valor da oferta efetivo corresponde à contrapartida vezes o número de ações adquiridas, incluindo ações adquiridas em mercado durante 
a pendência das ofertas, quando aplicável
(2) Excluindo mínimo e máximo
Nota: Inclui informação obtida junto de terceiros que foi rigorosamente reproduzida pelo Oferente. Tanto quanto é do conhecimento do 
Oferente não foram omitidos quaisquer factos que tornem as informações menos rigorosas ou suscetíveis de induzir em erro
Fonte: Anúncios Preliminares e Prospetos publicados no website da CMVM 
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2 – Ofertas Públicas de Aquisição concluídas na Península Ibérica

O prémio implícito foi calculado com base na média ajustada dos prémios de ofertas públicas de 

aquisição com valor de transação efetivo superior a € 100 milhões concluídas na Península Ibérica

desde 2011.

Data do Anúncio
Preliminar

Sociedade Visada Oferente
Contrapartida

(€/Ação)
Valor da Oferta

(€ M) 1
Prémio Prémio

1D VWAP 6M

16-fev-11 CEPSA IPIC 28,00 3 856 22,8% 52,7%

1-jun-11 Telvent GIT Schneider Electric 40,00 1 144 16,1% 20,1%

29-mar-12 Brisa Tagus Holdings 2,76 584 17,6% 12,7%

30-mar-12 Cimpor Intercement Austria 5,50 1 477 10,0% 8,2%

8-nov-12 Vueling Airlines IAG 9,25 124 69,1% 97,0%

29-out-13 Sonaecom Sonaecom 2,45 135 10,0% 34,0%

15-set-14 Jazztel Orange 13,00 3 179 21,5% 25,3%

23-set-14 Espirito Santo Saúde Fidelidade 5,01 460 27,1% 39,5%

25-mai-15 Semapa Semapa 13,835 344 0,7% 17,5%

4-mar-16 FCC Grupo Carso 7,60 739 12,5% 15,2%

21-set-16 Banco BPI CaixaBank 1,134 645 3,5% 0,0%

29-nov-16
Tecnocom 

Telecomunicaciones y 
Energia 

Indra Sistemas 4,25 300 11,5% 39,6%

27-mar-17 EDP Renováveis EDP 6,75 296 8,9% 9,8%

8-abr-17 Clinica Baviera 
Aier Eye Hospital 

Group 
10,35 147 7,1% 11,6%

13-nov-17 Axiare Patrimonio SOCIMI Inmobiliaria Colonial 18,36 843 12,9% 15,5%

13-abr-17 Abertis Infraestructuras Atlantia 18,36 14 327 20,5% 34,5%

7-fev-18 Saeta Yield TerraForm Power 12,20 948 19,6% 24,7%

5-abr-18
Hispania Activos 

Inmobiliarios SOCIMI 
Blackstone Group 18,25 1 475 5,6% 15,8%

6-jun-18 NH Hotel Group Minor International 6,30 1 180 0,8% -0,3%

4-jun-18 EUROPAC DS Smith 16,80 1 648 7,8% 26,3%

21-dez-18 Telepizza Group

KKR & Co, Torreal, 
Bank J Safra Sarasin, 
Arta Capital, Altamar 

Capital Partners 

6,00 168 33,5% 18,5%

5-fev-19 DIA LetterOne Holdings 0,67 170 56,1% -34,2%

3-jan-19 Natra InvestIndustrial 1,00 143 9,9% 6,4%

26-abr-19
Parques Reunidos 
Servicios Centrales 

EQT Partners, 
Corporacion 

Financiera Alba, 
Groupe Bruxelles 

Lambert 

13,75 296 26,9% 29,3%

18-nov-19 BME SIX Group 34,00 2 717 33,9% 47,6%

23-jul-20
Uro Property Holdings 

SOCIMI 
Banco Santander 40,05 199 6,5% -3,3%

1-jun-20 Masmovil Ibercom 
Cinven , KKR & Co, 
Providence Equity 

Partners 
22,50 2 561 20,2% 29,0%

Média Ajustada 2 - - - 1 026 16,9% 21,2%

Média - - - 1 485 18,2% 22,0%

Mediana - - - 645 12,9% 18,5%

(1) Valor da oferta efetivo corresponde à contrapartida vezes o número de ações adquiridas, incluindo ações adquiridas em mercado durante 
a pendência das ofertas, quando aplicável
(2) Excluindo mínimo e máximo
Nota: Exclui ofertas com um nível de free-float reduzido antes da oferta (<3%) ou por dinâmicas específicas da empresa. Inclui informação 
obtida junto de terceiros que foi rigorosamente reproduzida pelo Oferente. Tanto quanto é do conhecimento do Oferente não foram omitidos 
quaisquer factos que tornem as informações menos rigorosas ou suscetíveis de induzir em erro
Fonte: Anúncios Preliminares e Prospetos publicados nos websites da CMVM e da CNMV; press releases; Factset



61

Anexo II 

Valor contabilístico das Ações da Semapa

A seguinte tabela apresenta os valores do capital próprio da Semapa de acordo com os relatórios 

e contas consolidados da Sociedade Visada correspondentes ao final de cada trimestre e o 

correspondente valor contabilístico por ação.

Data
Capital 

Próprio1 # Ações Total
# Ações 
Próprias

# Ações
(excl. Próprias)

Capital Próprio 
/ Ação

31-mar-19 927 103 370 81 270 000 668 540 80 601 460 11,502

30-jun-19 918 982 652 81 270 000 668 540 80 601 460 11,402

30-set-19 955 671 236 81 270 000 823 337 80 446 663 11,880

31-dez-19 960 870 014 81 270 000 823 337 80 446 663 11,944

31-mar-20 931 048 335 81 270 000 1 400 627 79 869 373 11,657

30-jun-20 931 866 528 81 270 000 1 400 627 79 869 373 11,667

30-set-20 962 798 015 81 270 000 1 400 627 79 869 373 12,055

31-dez-20 948 822 258 81 270 000 1 400 627 79 869 373 11,880

Média         11,748

(1) Capital Próprio atribuível aos detentores de capital da empresa-mãe
Fonte: Relatórios e contas consolidados da Semapa, sendo que apenas os de final de ano foram auditados
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