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PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA DA 

FARMINVESTE 3 – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, SGPS, LDA. 

A Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. (“Glintt”), Sociedade Aberta, vem, nos termos e para os 

efeitos do disposto nos artigos 16.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários (“Cód. VM”), divulgar aos 

Senhores Acionistas e ao Mercado ter sido informada nesta data pela Farminveste 3 – Gestão de 

Participações, SGPS, Lda. (“Farminveste”) do seguinte: 

 

Na sequência do apuramento de resultados da oferta pública de aquisição, geral e voluntária, 

sobre ações representativas do capital social da Glintt, registada e lançada no passado dia 2 de 

novembro de 2015 (“Oferta”), em sessão especial do mercado regulamentado Euronext Lisbon 

gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., no passado 

dia 23 de novembro de 2015, a participação imputável à Farminveste na Glintt aumentou, após a 

liquidação física e financeira da Oferta ocorrida em 25 de novembro de 2015, para uma 

percentagem superior a dois terços dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 

Glintt. 

 

Na sequência da Oferta, passou a ser imputável à Farminveste uma participação de 63.485.183 

ações ordinárias da Glintt, o que consubstancia uma participação qualificada global 

correspondente a 73,00% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Glintt, 

calculada nos termos do artigo 20.º do Cód. VM, sendo: 

 

a) 63.484.183 Ações detidas diretamente pela Farminveste, representativas de 73,00% do 

capital social e dos direitos de voto da Glintt; e 

 

b) Tanto quanto é do conhecimento da Farminveste, 1.000 ações detidas pelo Senhor Dr. 

António Nuno de Jesus Ribeiro de Barros, membro do Conselho de Administração da 

Farminveste – SGPS, S.A. (que domina a Farminveste), representativas de 0,0011% do 

capital social e dos direitos de voto da Glintt. 
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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 

 

 

 

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Cód. VM, são ainda imputáveis 

à (i) Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., à (ii) Farminveste – SGPS, S.A. e à 

(iii) Associação Nacional das Farmácias, enquanto entidades que dominam a Farminveste, os 

mesmos 73,00% dos direitos de voto da Glintt. 
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