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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 
 
 
Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a informação contida na 
presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a qual 
autorizou o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (a Entidade Registadora e Agente) a 
proceder à sua divulgação.  
 
O Agente é responsável por assegurar que o lançamento do presente Programa de Papel 
Comercial (o "Programa") e nomeadamente, que a forma e conteúdo da Nota Informativa 
estão em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/04 de 25 de Março e demais 
regulamentação aplicável. 
 
Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia do Agente, 
quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da informação 
prestada pela Emitente, ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira 
da Emitente, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem o Programa, 
dependendo exclusivamente do critério dos investidores. 
 
A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, 
será actualizada e reformulada exclusivamente pela Emitente, com a colaboração do Agente, 
nos prazos e nas condições previstos na lei. 
 
Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das 
Emissões que constituem o programa. 
 
O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e 
liderados pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o sindicato de tomada firme 
das Emissões, composto pelo Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”). 



 4

II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
 

EMITENTE: 
 

SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (“SONAE 
INVESTIMENTOS”) 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por oferta 
particular de subscrição, sem garantia de reembolso. 
 

MOEDA: Euro (€) 
 

MONTANTE: € 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de 
euros) 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O prazo do PROGRAMA é de 7 anos a partir da data 
de assinatura do Contrato de Colocação. 
 
A EMITENTE tem a faculdade de, na data em que se 
completarem dezoito meses de vigência do Contrato de 
Colocação, produzindo efeitos no dia 27 de Fevereiro de 
2009, denunciar o PROGRAMA, desde que comunique 
esta sua intenção ao AGENTE com uma antecedência 
mínima de 30 dias sobre o termo do período em causa. 
 

TOMADA FIRME: 
 

A tomada firme das EMISSÕES será totalmente 
garantida pelo BES, durante a totalidade do PRAZO 
DO PROGRAMA pelo montante máximo do programa 
à TAXA DE INTERVENÇÃO. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO. 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, prazos e montantes, por 
opção e de acordo com as necessidades da 
EMITENTE, sendo que i) nenhuma EMISSÃO poderá 
subsistir para além do respectivo prazo do programa, ii) 
o prazo das Emissões não ultrapasse o dia 27 de 
Fevereiro de 2009, previsto acima para a produção de 
efeitos da denúncia do PROGRAMA, salvo se não tiver 
sido utilizada a faculdade de denúncia para o prazo em 
causa, ou se tiver havido acordo em contrário de todas 
as partes, iii) nem deverão coexistir em dado momento 
Emissões cujo montante global exceda o montante 
máximo do programa em cada momento. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal mínimo de € 50.000,00. 
 

REALIZAÇÃO: 
 

Pagamento integral no acto de subscrição. 

PREÇO DE EMISSÃO: Ao valor nominal. 
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REEMBOLSO: O reembolso de cada EMISSÃO será feito no final do 
respectivo PRAZO DE EMISSÃO, ao valor nominal, 
acrescido dos respectivos juros calculados de acordo 
com a fórmula abaixo, na data de reembolso de cada 
EMISSÃO:  
 
  JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 
  JP= Juros a pagar 
  VN = valor nominal 
  TJ = Taxa de juro p.a. aplicável 
  PE= PRAZO DE EMISSÃO 
 
Poderá haver reembolso antecipado, total ou 
parcialmente, de qualquer EMISSÃO por acordo entre a 
EMITENTE e os TOMADORES, através da aquisição 
do PAPEL COMERCIAL ou amortização antecipada 
pela EMITENTE. 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual / 360. 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

A EMITENTE poderá optar para cada EMISSÃO 
pelas seguintes modalidades de colocação: 
 
1. Colocação Directa: 
 
• Montante mínimo de cada EMISSÃO: € 
5.000.000,00; 
• Múltiplos de € 500.000,00; 
• PRAZO DE EMISSÃO: 15 a 181 dias, conforme 
pretendido pela EMITENTE; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro) 
propostas pelas INSTITUIÇÕES directamente à 
EMITENTE; 
 
2. Colocação por leilão: 
 
• Montante mínimo: € 10.000.000,00; 
• Múltiplos de € 500.000,00; 
• PRAZO DE EMISSÃO: 1,2,3,4,5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de juro): 

pelas Instituições convidadas a participar no leilão; 
• Não serão aceites propostas acima da TAXA DE 

INTERVENÇÃO ou da TAXA MÁXIMA. 
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MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão 
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA 
DE SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 12H00 – a EMITENTE comunicará ao 
AGENTE se pretende recorrer à modalidade de 
colocação por leilão, definindo o montante e PRAZO 
DA EMISSÃO. 
 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para 
participação no leilão às Instituições convidadas. 
 

 2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
11h30 – Realização do leilão nas instalações do 
AGENTE, que se obriga a informar a EMITENTE das 
condições do leilão. As propostas cuja taxa de juro seja 
superior à TAXA DE INTERVENÇÃO ou à TAXA 
MÁXIMA, conforme aplicável, serão automaticamente 
excluídas do Leilão. 
 
Caso não seja integralmente preenchido o montante em 
leilão, o BES tomará para si, a parcela em falta dessa 
EMISSÃO, à TAXA DE INTERVENÇÃO. 
 
B – Colocação Directa 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA 
DE SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 10H00 – a EMITENTE definirá o montante e o 
PRAZO DA EMISSÃO e contactará directamente as 
INSTITUIÇÕES. 
 
Até às 11H30 – as INSTITUIÇÕES apresentarão à 
EMITENTE propostas de colocação directa. 
 
Até às 12H30 – a EMITENTE comunicará às 
INSTITUIÇÕES se aceita as propostas por estes 
apresentadas. 
 
Caso a EMITENTE não aceite, total ou parcialmente, 
as taxas de juro propostas, deverá comunicar ao 
AGENTE se pretende accionar total ou parcialmente a 
Garantia de Subscrição. 
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TAXA DE INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável para cada prazo, determinada e em 
vigor no dia da realização de cada colocação (2.º DIA 
ÚTIL anterior a cada DATA DE SUBSCRIÇÃO), 
igual à EURIBOR + 0,65% a.a. 
 
Nas EMISSÕES com um PRAZO DE EMISSÃO não 
idêntico aos prazos para os quais a EURIBOR seja 
oficialmente divulgada, a TAXA DE INTERVENÇÃO 
será calculada por interpolação linear utilizando as taxas 
EURIBOR para o prazo, para o qual esta seja 
oficialmente divulgada, imediatamente inferior e 
imediatamente superior ao PRAZO DE EMISSÃO, em 
vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE 
SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,65% (zero vírgula 
sessenta e cinco por cento). 
 

 
TAXA MÁXIMA: Taxa de juro nominal máxima que a EMITENTE 

tem a opção de indicar na modalidade de colocação 
por leilão, fixa ou indexada à EURIBOR do dia de 
realização do leilão (2.º dia útil anterior à data de 
cada tomada de fundos). 
 

 A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em 
EUROS, oferecidas na zona da União Económica e 
Monetária entre bancos de primeira linha, cotada no 
segundo “dia útil TARGET” anterior à data de tomada 
de fundos, para valor spot (TARGET+2), na base 
Actual/360, e divulgada pela REUTERS (Página 
EURIBOR=) ou outra Agência que para o efeito a 
substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. Para este 
efeito são considerados “dias úteis TARGET” aqueles 
dias em que o sistema de pagamento TARGET esteja 
em funcionamento. 
 
Caso o indexante “EURIBOR” venha a ser substituído 
por um outro indexante ou a convenção do indexante 
“EURIBOR” venha a ser alterada, a contagem de juros 
passará a ser efectuada com base na convenção desse 
outro indexante ou com base na nova convenção do 
indexante “EURIBOR”. 
 

DIA ÚTIL: Dia em que os bancos, se encontrem abertos e em 
funcionamento regular em Lisboa e Porto e em que o 
sistema de pagamentos TARGET esteja em 
funcionamento. 
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“COVENANTS”: 
 

Negative Pledge 
 
A EMITENTE compromete-se a, enquanto as 
obrigações para si decorrentes do Contrato de 
Colocação não estiverem integralmente satisfeitas, 
manter sempre na sua titularidade bens desonerados 
correspondentes a cinquenta por cento dos seus Activos 
Não Correntes, correspondendo este ao montante das 
rubricas “Imobilizações Corpóreas”, “Imobilizações 
Incorpóreas”, “Investimentos” e ainda a componente de 
“Empréstimos a Empresas do Grupo” salvo no caso de: 
a) Garantias constituídas com o acordo prévio, dado por 
escrito, do BES; 
b) Garantias constituídas sobre bens do Activo Não 
Corrente da EMITENTE a adquirir ou a beneficiar por 
esta, desde que a referida aquisição não se configure 
como mera substituição de activos, e desde que a 
garantia seja constituída em caução do respectivo preço, 
ou do crédito concedido para o efeito. 
 
Para efeitos do disposto na alínea anterior, não constitui 
mera substituição de activos, o investimento nos bens 
do Activo Não Corrente que se encontrem obsoletos ou 
deteriorados. 
 
Para efeitos do Contrato de Colocação, por Activos Não 
Correntes considera-se o determinado de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), e 
apresentado no último Balanço Individual aprovado da 
EMITENTE. 
 
Pari Passu 
 
As responsabilidades assumidas para com os titulares do 
papel comercial e/ou para com as INSTITUIÇÕES, 
constituem obrigações comuns da EMITENTE, a que 
corresponderá um tratamento “pari-passu” com todas as 
outras dívidas e compromissos presentes e futuros não 
especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios 
que resultem da lei. 
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Cross Acceleration 
 
As INSTITUIÇÕES têm o direito de resolver 
antecipadamente o PROGRAMA e a EMITENTE 
obriga-se a reembolsar de imediato as EMISSÕES em 
vigor, em qualquer das seguintes situações: 
 
a) no caso de incumprimento por parte da EMITENTE 
de qualquer obrigação de pagamento emergente do 
PROGRAMA não sanada no prazo de 5 (cinco) DIAS 
ÚTEIS; 
b) mora no pagamento de quaisquer outras obrigações  
resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito 
ou outros compromissos com incidência financeira, 
contraídos junto do sistema financeiro português ou 
estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações 
decorrentes de valores monetários ou mobiliários de 
qualquer natureza, desde que os respectivos credores 
solicitem o reembolso antecipado de obrigações 
pecuniárias da EMITENTE num montante total 
superior a 10% dos seus Capitais Próprios (tal como 
publicado nas ultimas contas individuais auditadas), 
excepto se a EMITENTE comprovar a 
inimputabilidade de tais dívidas através da apresentação 
de documentação comprovativa ou decorrente da 
contestação em sede judicial, e no prazo de 5 (cinco) 
DIAS ÚTEIS após notificação do AGENTE não 
corrigir a situação em causa; 
c) se a EMITENTE suspender de uma forma 
generalizada o pagamento de obrigações vencidas, se 
for submetida a processo de recuperação de empresas 
ou processo de insolvência não impugnado de boa-fé 
pela EMITENTE, ou cujo prosseguimento seja 
decretado nos termos do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas, se deixar protestar quaisquer 
títulos de crédito, se for executada judicialmente por um 
montante superior a € 10,000,000 (dez milhões de 
Euros), ou se ocorrer a interrupção da sua actividade 
comercial, e no prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS após 
notificação do AGENTE não corrigir a situação em 
causa; 
d) se a EMITENTE incumprir com as suas 
contribuições à Segurança Social, assim como 
quaisquer taxas ou impostos que sejam devidos em 
razão de quaisquer bens que lhe pertençam ou dos seus 
negócios, incumprimento este verificado através de 
sentença judicial, desde que tal incumprimento decorra 
da obrigação de pagamento de quaisquer quantias não 
satisfeitas no prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS após 
notificação da sentença. Para os efeitos desta alínea, 
exceptuam-se todas as situações em que a EMITENTE, 
para beneficiar dos direitos de reclamação ou recurso 
estabelecidos na lei, tenha apresentado garantias de 
cumprimento. 
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REGIME FISCAL: O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude de 
alterações na legislação. 
 
Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
serem ou não emitidos a desconto.  
 
Imposto sobre o rendimento 
 
Juros 
 
Auferidos por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  
 
A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de 
imposto, salvo se o titular optar pelo englobamento (caso 
estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do 
exercício de actividades empresariais e profissionais), 
situação em que a taxa de imposto é progressiva até aos 
46,5%, sem prejuizo das excepções previstas na lei, 
tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por 
conta do imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o imposto 
retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 
21,5%., excepto nos casos em que haja aplicação de 
Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais 
reduzidas, e desde que cumpridas as formalidades 
legalmente requeridas. 
 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRC a uma 
taxa de 12,5% ou de 25% (acrescida da derrama 
municipal à taxa máxima de 1,5% e, eventualmente de 
uma taxa adicional de 2,5%). O imposto é objecto de 
retenção na fonte à taxa de 21,5%, a qual assume a 
natureza de pagamento por conta do imposto devido em 
termos finais. 
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REGIME FISCAL (CONT): Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a título 
definitivo, à taxa de 21,5%, excepto nos casos em que 
haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação, ou de 
outro tipo de acordos internacionais ou de legislação 
interna que prevejam taxas mais reduzidas, e desde que 
cumpridas as formalidades legalmente requeridas. 
 
Auferidos por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa de 21,5%. 
 
Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de 
risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime 
fiscal aplicável. 
 
Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Nos termos da alinea b) do n.º 1 do artigo 10.º Código do 
IRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não 
sendo considerados rendimentos empresariais e 
profissionais, de capitais ou prediais, resultem de 
alienação onerosa de partes sociais e de outros valores 
mobiliários. O saldo positivo entre as mais-valias e as 
menos-valias é tributado à taxa de 20% (artigo 72.º, n.º4, 
do Código do IRS). Fica isento de IRS, até ao valor 
anual de € 500, o saldo positivo entre as mais-valias e as 
menos-valias resultante da alienação de acções, de 
obrigações e de outros títulos de dívida, obtido por 
residentes em território português (nos termos do 
disposto no artigo 72.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais). 
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REGIME FISCAL (CONT): 
 

Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares que não 
tenham domicílio em território português e aí não 
possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas 
sejam imputáveis estão, em regra, isentas de IRS, por 
força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos 
para evitar a Dupla Tributação Internacional. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da 
matéria colectável, sendo englobadas e tributadas nos 
termos gerais. 
 
 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não 
tenham domicílio em território português e aí não 
possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas 
sejam imputáveis estão, em regra, isentas de IRC, por 
força do disposto no artigo 27.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos 
para evitar a Dupla Tributação Internacional. 
 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares. 
 
Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de 
risco que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime 
fiscal aplicável 
 
Transmissões Gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Não sujeitas a IRS. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
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REGIME FISCAL (CONT): 
 

Residentes: 
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas 
residentes em território português concorrem para efeitos 
de determinação do lucro tributável sujeito a IRC. 
Os incrementos patrimoniais decorrentes das 
transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço de 
mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode 
ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de 
determinação do valor tributável previstas no Código do 
Imposto do Selo. 
 
Não residentes: 
 
Tributação à taxa de 25%. 
 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas de títulos representativos de 
papel comercial passam a estar sujeitas a Imposto do 
Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá sobre o valor da 
cotação destes títulos na data de transmissão e, não a 
havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos 
seis meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo 
valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários determinado pela aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=  

 
em que: 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
J representa o somatório dos juros calculados desde o 
último vencimento anterior à transmissão até à data da 
amortização do capital, devendo o valor apurado ser 
reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a 
mais de uma amortização; 
r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor 
das obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a qual é 
fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, 
sob proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após 
audição da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários; 
t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a 
da amortização, expresso em meses e arredondado por 
excesso, devendo o número apurado ser reduzido a 
metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de 
uma amortização. 
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REGIME FISCAL (CONT): 
 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter 
vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, descendentes 
e ascendentes. 
 
Não Residentes: 
Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões 
gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em 
território português. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões 
gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 
dele isentos. 
 
Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo 
do regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
 
A retenção de imposto na fonte não será da 
responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo 
dos respectivos intermediários financeiros. 
 
 
 
 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
 
3.1 - Elementos de Identificação 
 
Denominação Social 

SONAE INVESTIMENTOS, S.G.P.S., S.A. 
 

Sede Social 

Rua João Mendonça, 529, 4464-501 Senhora da Hora – Matosinhos 
 

Objecto Social 

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais noutras sociedades como forma 
indirecta de exercício de actividades económicas. 
 

Capital Social 

€ 1.000.000.000,00 
 

N.º contribuinte 

501 532 927 
 

Matrícula 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto (3ª Secção) sob o n.º501 532 
927 
 
 
3.2 - Constituição e Objecto Social e principais alterações ao Contrato Social 
 
 

A EMITENTE, foi constituída por escritura pública de 8 de Fevereiro de 1983 com o capital 
social de 21.000.000$00. 
 

Por escritura pública de 6 de Dezembro de 1985, alterou a sua firma para Modelo Continente 
Hipermercados, SA, tendo, então, como objecto social, o exercício de actividades no domínio 
do comércio retalhista e armazenista, nomeadamente a exploração de centros comerciais, 
estabelecimentos de charcutaria, confeitaria, café, restaurante, padaria e talho e ainda as 
indústrias de confeitaria, padaria e salsicharia. 
 

Por escritura pública de 30 de Dezembro de 1988, aumentou o seu capital social para 
3.740.000.000$00. 
 

Por escritura pública de 31 de Outubro de 1992, procedeu: ao aumento do capital social para 
9.350.000.000$00, através de incorporação de reservas; e alterou a firma para “Modelo 
Continente, S.G.P.S., S.A.” e o seu objecto para a “gestão de participações sociais noutras 
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades económicas”. 
 

Por escritura pública de 29 de Agosto de 1995, aumentou o capital social para 
37.400.000.000$00, por subscrição indirecta, sendo posteriormente, as respectivas acções, 
oferecidas aos accionistas, ao preço de emissão de 1.000$00 por acção. 
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Por escritura pública de 27 de Maio de 1998, procedeu ao aumento do capital social para 
100.000.000.000$00, sendo 37.400.000.000$00 por incorporação de reservas e 
25.200.000.000 por entradas em dinheiro. A parte do aumento do capital por entradas em 
dinheiro, foi objecto de subscrição indirecta, sendo posteriormente, as respectivas acções, 
oferecidas aos accionistas, ao preço de emissão de 1.000$00 cada acção  
 

Por escritura pública de 23 de Junho de 1999, aumentou o capital social para 
150.000.000.000$00, por entradas em dinheiro, através de subscrição indirecta, sendo, 
posteriormente, as respectivas acções, oferecidas aos accionistas, ao preço de emissão de 
1.000$00 cada acção.  
 

Na mesma data do aumento de capital para 150.000.000.000$00, a Emitente, procedeu à 
emissão de 5.000.000 de obrigações com direito de subscrição de acções (warrants reservada 
a accionistas). Estas obrigações, para além dos juros e reembolso, conferiam, cada uma delas, 
um direito de subscrição de 1,5 acções, ao preço de 20 Euro por acção. Na sequência do 
exercício destes “warrants” foram atribuídas 6.425 acções, não tendo sido realizado qualquer 
aumento de capital em virtude da Emitente ter decidido entregar acções próprias. 
 

Pela Assembleia Geral realizada em 13.4.1999, procedeu, nos termos do Decreto-Lei 343/98 
de 6 de Novembro, à redenominação das acções, através do método padrão, fixando-se o 
capital social em 748.500.000 Euro, representado por 150.000.000 acções do valor nominal de 
4,99 Euro cada uma, sendo, para o efeito, incorporadas Reservas Livres no montante de 
60.777.000$00. 
 

Por escritura pública de 27 de Dezembro de 2000: 
 

a) procedeu à alteração do valor nominal das 150.000.000 acções representativas do capital 
social de 748.500.000 Euro, de 4,99 Euro para 5 Euro, através da incorporação de Reservas 
Legais no montante de 1.500.000 Euro, fixando-se o capital social em 750.000.000 Euro; 
b) alterou o valor nominal das acções, de 5 Euro para 1 Euro – com o correspondente 
desdobramento de 1 acção em 5 novas acções – ficando o capital social de 750.000.000 Euro 
representado por 750.000.000 acções do valor nominal de 1 Euro cada uma e; 
c) aumentou o capital social para 1.000.000.000 Euro, por reforço de 250.000.000 Euro, por 
entradas em dinheiro, através de subscrição indirecta, sendo emitidas 250.000.000 de novas 
acções ordinárias, escriturais e ao portador do valor nominal de 1 Euro cada uma. As acções, 
objecto desta subscrição indirecta, foram posteriormente oferecidas aos accionistas ao preço 
do seu valor nominal. 
 

Por escritura pública de 16 de Dezembro de 2002, aumentou o capital social para 
1.100.000.000 Euro, por entradas em dinheiro, através de subscrição indirecta, sendo 
posteriormente, as respectivas acções, oferecidas aos accionistas, ao preço de emissão de 1 
Euro cada uma. 
 

Pela Assembleia Geral realizada em 29 de Junho de 2007, alterou a sua denominação de 
Modelo Continente, S.G.P.S., S.A. para Sonae Distribuição, S.G.P.S., S.A. 
 
Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de Novembro de 2009, foi aprovado 
por unanimidade, alterar a firma social, passando a denominar-se “Sonae Investimentos, 
SGPS, S.A.”. A nova denominação aprovada, não implica quaisquer alterações, 
designadamente nos contratos estabelecimentos. 
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Nos termos do art. 3º dos seus Estatutos, a sociedade, tem por objecto, a gestão de 
participações sociais noutras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades 
económicas. 
 
Estrutura de Capital e Participações Qualificadas 
 

Por deliberação da Assembleia Geral de 22/12/08 e com efeito à mesma data, a Sociedade 
reduziu o seu capital social de 1.100.000.000 Euros para 1.000.000.000 Euros por via da 
extinção de 100.000.000 acções próprias. 
O capital social da Sonae Distribuição, SGPS, S.A., é de 1.000.000.000 Euros, representado 
por 1.000.000.000 de acções, ordinárias, escriturais, no valor nominal de 1 euro cada uma. 
As referidas 1.000.000.000 de acções, não estão admitidas à negociação, nem conferem 
direitos especiais. 
 
No dia 23 de Novembro de 2009, foi aprovado por unanimidade, alterar a firma social, 
passando a denominar-se “Sonae Investimentos, SGPS, S.A.”. 
 
À data de 31 de Dezembro de 2009, a Sonae, SGPS, S.A., detinha 824.780.810 acções, 
correspondentes a 82,478% do capital e a Sonae Investments, B.V., detinha 175.219.190 
acções, correspondentes a 17,522% do capital. 
 
Eventuais restrições à transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de 
consentimento para a alienação, ou limitação à titularidade das acções 
Não existem quaisquer limitações ou restrições na transmissão ou alienação das acções da 
Sociedade. 
 
Acordos parassociais 
Não é do conhecimento da Sociedade que haja quaisquer acordos entre as accionistas que 
possam influir na transmissão das acções. 
O capital da Sociedade é detido, totalmente, directa ou indirectamente, pela Sonae, SGPS, 
S.A.. 
 
Descrição da evolução da cotação das acções do emitente 
Com a aquisição do domínio total da Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (anteriormente 
designada Sonae Dsitribuição, SGPS, S.A.) pela Sonae, SGPS, S.A., a Empresa perdeu a 
qualidade de Sociedade aberta, estando excluída do mercado regulamentado Euronext Lisbon 
desde o dia 22 de Setembro de 2006.  
No dia 23 de Novembro de 2009, foi aprovado por unanimidade, alterar a firma social, 
passando a denominar-se “Sonae Investimentos, SGPS, S.A.”. 
No entanto, e até à data referida, os títulos representativos do capital social da Sociedade 
encontravam-se admitidos à cotação no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisbon 
com as seguintes características técnicas: 
 
Denominação: Sonae Investimentos, SGPS, S.A. 
Denominação anterior: Sonae Distribuição, SGPS, S.A. 
Negociação das acções: Euronext Lisbon 
ISIN/Código Euronext: PTMOC0AE0007 
Reuters: MDCT.IN1 
Bloomberg: MCON PL 
Código central: MOCAE 
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3.3 - Legislação Especial 
 
 

A actividade da Sonae Distribuição S.G.P.S., S.A., enquanto sociedade gestora de 
participações sociais, é regulada pelo Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, pelo 
Código das Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável, bem como pelos Estatutos. 
 

A actividade das suas principais participadas encontra-se ainda condicionada pela legislação 
específica de autorização para a instalação e a modificação de novos estabelecimentos 
comerciais e de conjuntos comerciais. 
 
3.4 - Principais Instalações 
 
  

Rua. João Mendonça, 529, 4464-501 Senhora da Hora – Matosinhos 
 
3.5 - Órgãos Sociais 
 
 

Na Assembleia Geral Anual realizada no dia 26 de Abril de 2010, foram eleitos para o 
quadriénio de 2010/2013: 
 
Conselho de Administração Eng.º Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
 Eng.º Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 
 Dr. Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão 
  
Mesa da Assembleia Geral Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes 

(Presidente) 
 Dr.ª Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes (Secretária) 
  
Conselho Fiscal UHY & Associados, SROC, Lda. representada pelo  

Dr. António Francisco Barbosa dos Santos (Presidente) 
 Dr. Arlindo Dias Duarte Silva (Vogal efectivo) 
 Dr. Óscar José Alçada da Quinta (Vogal efectivo) 
 Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado (Vogal suplente) 
  
Revisor Oficial de Contas 
 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada pelo Dr. 
António Marques Dias ROC 

 ou pelo Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves 
  
 
Na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 26 de Abril de 2010, foram 
designados para o quadriénio de 2010/2013: 
 
 
Secretária de Sociedade Dr.ª. Alice de Assunção Castanho Amado  
  
Secretária de Sociedade 
Suplente 

Dr.ª. Anabela Nogueira de Matos 
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3.6 - Representante da empresa para o Mercado 
 
 
Até 21 de Setembro de 2006, a Empresa assumiu o estatuto de Sociedade aberta ao 
investimento público, admitida à cotação na Euronext Lisbon. Enquanto Sociedade aberta ao 
investimento público, a Empresa teve sempre como regra informar o mercado de capitais, de 
forma imediata e eficaz, dos factos relevantes, garantindo a igualdade de tratamento entre os 
vários agentes do mercado e prevenindo assimetrias no acesso à informação por parte dos 
investidores. 
Para o efeito, utilizou os meios habituais de comunicação, privilegiando a utilização das novas 
tecnologias de informação, com destaque para o site institucional da Empresa 
(“www.sonaedistribuicao.com”) que funciona como meio de centralização de um conjunto 
variado de questões (formuladas pelos investidores e pelo público em geral) bem como 
repositório de informação histórica da Empresa, nomeadamente ao nível de Relatórios e 
Contas, Comunicados de Resultados e Apresentações Corporativas mais relevantes. 
Mesmo se, em 22 de Setembro de 2006, a Empresa perdeu a qualidade de Sociedade aberta ao 
investimento público, na sequência de uma oferta pública de venda que alocou a totalidade do 
capital social ao seu accionista de referência de sempre, tais práticas de transparência e 
partilha de informação mantiveram-se inalteradas. Como inalterado se mantém, igualmente, o 
funcionamento do Gabinete de Apoio a Investidores, uma infra-estrutura criada pela Empresa, 
dotada de meios técnicos e de uma equipa de trabalho específica, o qual tem vindo a 
centralizar os contactos com a comunidade de investidores, nacional e internacional. 
 
Representante da empresa para o Mercado 
 
Dra. Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira  
Rua João Mendonça, 529 
4464-501 - Senhora da Hora 
Matosinhos 
Telefone: 22 948 75 22 
Fax: 22 948 77 22 

 
 

 
3.7 - Situação Económica e Financeira 
 
 

Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas relativas 
aos exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
 
3.7.1 – Contas Consolidadas 

 
 
3.7.1.1 – Balanço 
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3.7.1.2 - Demonstrações de Resultados 
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3.7.1.3 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
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3.7.2 – Contas Individuais 

 
3.7.2.1 - Balanço 
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3.7.2.2 - Demonstrações de Resultados 
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3.7.2.3 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 
 
 

 


