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COMUNICAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

 

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

SGPS, S.A. (“Sodim”) comunicou à Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A. (“Semapa”), no passado dia 7 de Setembro, que, no dia 3 de Setembro de 2020, as 

sociedades Sodim e Cimigest, SGPS, S.A. (“Cimigest”), esta última sociedade integralmente 

detida pela Sodim, realizaram uma fusão por incorporação, mediante a qual a Cimigest foi 

incorporada na Sodim, tendo a Sodim sido notificada da realização do respectivo registo 

comercial no passado dia 7 de Setembro. 

 

Mais informou a Sodim que, sendo a Cimigest titular de 3.185.019 acções da Semapa, 

representativas de 3,919% do respectivo capital social e inerentes direitos de voto e a 

Sodim titular de 16.293.884 acções da Semapa representativas de 20,049% do respectivo 

capital social e inerentes direitos de voto, em resultado da referida fusão, o total de 

19.478.903 acções da Semapa representativas de 23,968% do respectivo capital social e 

inerentes direitos de voto anteriormente distribuídos por estas duas sociedades passou a 

estar na titularidade direta da Sodim, alterando-se assim o título de imputação de direitos de 

voto da Semapa a esta sociedade. 

 

A Semapa foi ainda informada pela Sodim que, por força da referida fusão, o número de 

acções representativas do capital social e dos direitos de voto da Semapa imputáveis à 

Sodim se mantém, nos seguintes termos: 

 

Entidade 
N.º 

acções 

% capital e 
direitos de 

voto 

% dir. de voto 
não 

suspensos 
Sodim, SGPS, S.A. 19.478.903 23,968% 24,388% 
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% 

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 38.959.431 47,938% 48,779% 
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,769% 0,783% 

Soma: 59.080.797 72,697% 73,972% 
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A imputação dos direitos de voto relativos às sociedades identificadas no quadro anterior 

resulta da (i) titularidade direta de acções, (ii) assumida coordenação de exercício de 

direitos de voto que determina uma imputação recíproca dos direitos de votos detidos pelo 

conjunto destas sociedades na Semapa a cada uma delas, (iii) existência de uma relação de 

domínio, direta e indirecta, da Sodim, e (iv) titularidade de acções por membros do órgão de 

administração da sociedade indicada no quadro. 

 

 

Lisboa, 8 de Setembro de 2020 

 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

(Rui Gouveia)  


