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CONDIÇÕES FINAIS 

OBRIGAÇÕES CONTINENTE 7% 2015 

[datadas de 11 de Julho de 2012] 

Sonae, SGPS, S.A. 

 

Emissão de até € 200.000.000 de Obrigações à taxa fixa de 7% com vencimento em Julho de 2015  

ao abrigo do 

 

Programa de Emissão de Obrigações de Médio Prazo de até €200.000.000 

 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

Este documento constitui as Condições Finais da Oferta Pública de Subscrição relativas à emissão das 

Obrigações nelas descritas. 

 

Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como tal para efeitos das 

Condições Finais estipuladas no Prospecto de Base datado de 22 de Junho de 2012 [que está disponível 

para consulta em www.cmvm.pt, em www.sonae.pt e em www.continente.pt, nas páginas na internet 

dos Bancos Colocadores indicadas nestas Condições Finais, bem como em suporte de papel, sem 

encargos e mediante solicitação, na sede do Emitente e nas moradas dos Bancos Colocadores indicadas 

nestas Condições Finais. O presente documento constitui as Condições Finais das Obrigações nele 

descritas, para efeitos do artigo 135.ºC do CódVM e deve ser lido conjuntamente com o Prospecto de 

Base e eventuais adendas. A informação completa sobre o Emitente e a Oferta Pública de Subscrição de 

Obrigações apenas se encontra disponível nas presentes Condições Finais da Oferta e no Prospecto de 

Base e eventuais adendas, numa base conjunta. 

1.  Emitente Sonae, SGPS, S.A. 

2.   Moeda Euro (€) 

3.  
 

Montante Nominal Global de Emissão Até € 200.000.000 (duzentos 

milhões de Euros)  

4. 
 

Preço de Emissão 
100% do Montante Nominal 

Global  da Emissão 

5.  Valor Nominal € 1 por Obrigação 

6. (i) Data de Emissão 25 de Julho de 2012 

 (ii) Data de Liquidação Física e Financeira 25 de Julho de 2012 

 (iii) Data de Início de Contagem de Juros Data de Emissão 

7.  Data de Vencimento 25 de Julho de 2015 

8. 
 

Taxa de Juro 
Taxa de juro fixa anual nominal 

bruta de 7%  

9. 

 

Montante do Reembolso 

Reembolso ao valor nominal de 

uma só vez na Data de 

Vencimento, salvo se ocorrer 

reembolso antecipado por parte 

do investidor conforme ponto 10. 

Infra. 

10.  Opções de Reembolso antecipado Opção de reembolso antecipado 

por parte do investidor conforme 
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ponto 17. Infra. 

11.  Estatuto das Obrigações Não subordinadas 

12. 

 Deliberação da Emissão Em reunião da Comissão Executiva 

do Conselho de Administração da 

Sonae SGPS, S.A. realizada no dia 1 

de Junho de 2012. 

13.  Método de Distribuição Sindicado 

 

 a) Nome dos Bancos Colocadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chefe de Consórcio  

Banco BPI, S.A., Banco Popular 

Portugal, S.A., Banco Português de 

Investimento, S.A., Banif – Banco 

de Investimento, S.A., Banif - 

Banco Internacional do Funchal, 

S.A., Deutsche Bank AG, Sucursal 

em Portugal e Banco LJ Carregosa 

S.A. 

 

Banco Português de Investimento, 

S.A. 

 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS A JUROS 

14. Disposições relativas a obrigações com taxa de juro fixa Aplicável 

 (i) Taxa de Juro 7% ao ano [TANB] 

 (ii) Data(s) de Pagamento de Juros Juros pagos semestral e 

postecipadamente em 25 de 

Janeiro e 25 de Julho de cada ano 

até à Data de Vencimento 

(inclusive). 

 (iii) Montante(s) de Cupão Fixo € 0,035 por Obrigação 

 (iv) Base de Cálculo dos Juros 30/360 

 
(v) 

Outros termos e condições relativos ao método de 

cálculo dos juros aplicáveis às Obrigações 

Não aplicável. 

15. Disposições relativas a obrigações com taxa de juro 

variável 

Não aplicável. 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REEMBOLSO 

16. Opção de Reembolso Antecipado por parte do Emitente Não aplicável. 

17. Opção de Reembolso Antecipado por parte do Investidor Cada um dos Obrigacionistas 

poderá exigir o reembolso 

antecipado das Obrigações de que 

seja titular, bem como a liquidação 

dos respectivos juros devidos até à 

data em que se efectuar aquele 

reembolso, sem necessidade de 

uma qualquer deliberação prévia 

da Assembleia Geral de 

Obrigacionistas, em qualquer das 

seguintes situações: 
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o mora no pagamento de capital 

e/ou de juros do presente 

empréstimo obrigacionista não 

remediada no prazo de 3 (três) 

dias úteis; 

o 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 do Emitente num 

montante total superior a 10% 

(dez por cento) dos seus 

capitais próprios (tal como 

publicado nas últimas contas 

individuais auditadas), excepto 

se o Emitente apresentar 

contestação em sede judicial 

ou demonstrar que tais 

montantes não lhe são exigíveis 

mediante apresentação de 

documentos comprovativos; 

o inobservância de qualquer das 

demais obrigações previstas no 

Prospecto de Base e nas 

Condições Finais não 

remediada no prazo de 30 

(trinta) dias úteis. 

 (i)  Data de Reembolso Antecipado Até 10 dias úteis após a recepção 

da notificação remetida pelo 

Obrigacionista, referido no ponto 

17. (iii) infra. 

 (ii) Montante(s) de reembolso antecipado e, se 

aplicável, o respectivo método de cálculo 

Valor nominal acrescido dos 

respectivos juros devidos até à 

data em que se efectuar o 
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reembolso. 

 (iii)  Período de Pré-aviso  Verificada qualquer uma das 

situações previstas no ponto 17., 

os Obrigacionistas que pretendam 

exercer a opção de reembolso 

antecipado deverão comunicar a 

sua intenção, por carta registada 

dirigida ao representante para as 

relações com o mercado do 

Emitente, com morada no Lugar 

do Espido, Via Norte, Apartado 

1011, 4471-909 Maia. 

18. 
Montante de Reembolso Final de cada 

Obrigação 
€1 por cada Obrigação. 

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES 

19. 
 Forma das Obrigações Obrigações escriturais ao 

portador. 

20.  Outras Condições Finais Não aplicável.  

DISTRIBUIÇÃO 

21. (i) Se sindicada, nomes e endereços dos Bancos 

Colocadores e compromissos de colocação 

Banco BPI, S.A. 

Sede na Rua Tenente Valadim, n.º 

284, Porto  

Banco Popular Portugal, S.A.  

Sede na Rua Ramalho Ortigão, 51, 

Lisboa 

Banco Português de Investimento, 

S.A. 

Sede na Rua Tenente Valadim, n.º 

284, Porto  

Banif – Banco de Investimento, 

S.A. 

Sede na Rua Tierno Galvan, Torre 

3, 14º Piso, Lisboa 

Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A. 

Sede na Rua de João Tavira, 30, 

Funchal 

Deutsche Bank AG, Sucursal em 

Portugal  

Sede na Rua Castilho, nº 20, Lisboa 

Banco LJ Carregosa, S.A.  

Seda na Avenida da Boavista, nº 

1083, Porto 

 

Os Bancos Colocadores 

desenvolverão todos os seus 
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PROPÓSITO DAS CONDIÇÕES FINAIS: Estas Condições Finais correspondem às condições finais exigidas 

para a Oferta Pública de Subscrição de Obrigações em Portugal e para a admissão à negociação ao 

mercado regulamentado da Euronext Lisbon das Obrigações emitidas no âmbito do Programa de 

Emissão de Obrigações de Médio Prazo até ao Montante de €200.000.000 da Sonae, SGPS, S.A.  

RESPONSABILIDADE: O Emitente é responsável pela informação contida nestas Condições Finais. 

Assinado em representação do Emitente: 

Por:____________________________________________ 

(Devidamente autorizado) 

 

melhores esforços na colocação 

das Obrigações. Os Bancos 

Colocadores não estão obrigados a 

subscrever ou adquirir Obrigações.  

 

O Prospecto de Base encontra-se 

disponível para consulta, mediante 

solicitação e sem encargos e/ou 

download: (i) nas sedes dos 

Bancos Colocadores; (ii) aos 

balcões do Banco BPI, S.A., do 

Banco Popular Portugal, S.A., do 

Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A., do Deutsche Bank 

AG, Sucursal em Portugal e do 

Banco LJ Carregosa, S.A.; e (iii) nas 

páginas na internet: 

www.bancobpi.pt 

www.bancopopular.pt, 

www.banif.pt, www.banifib.com 

www.deutsche-bank.pt e 

www.gobulling.com 

 (ii) Data do Contrato de Colocação 19 de Junho de 2012 

 (iii)  Intermediário Financeiro com função de 

estabilização ou que tenha assumido compromisso 

de assegurar liquidez (“Liquidity Provider”), se 

existente 

Não aplicável. 

22.  Comissão Total Assistência: € 40.000 

Colocação: € 4.721.429, 

assumindo a colocação do 

Montante Nominal Global de 

Emissão e a paridade dos níveis 

percentuais individuais de 

colocação de todos os membros 

do Sindicato de Colocação. 

23.  Restrições adicionais à venda e à transmissão Não aplicável. 
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PARTE B – OUTRA INFORMAÇÃO 

 

1. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 O Emitente solicitou a admissão à negociação das Obrigações ao mercado regulamentado da 

Euronext Lisbon. Caso este pedido seja diferido, espera-se que a admissão à negociação ocorra 

previsivelmente no dia 25 de Julho de 2012. 

2. NOTAÇÃO DE RISCO 

 As Obrigações a emitir não foram objecto de notação de risco. 

3. INTERESSES DAS PESSOAS SINGULARES E COLECTIVAS ENVOLVIDAS NA EMISSÃO 

 Salvo quaisquer comissões a pagar aos Bancos Colocadores, tanto quanto é do conhecimento do 

Emitente, nenhuma pessoa envolvida na Oferta das Obrigações tem um interesse material na 

mesma. 

4. MOTIVOS DA OFERTA, RECEITA LIQUIDA ESTIMADA E CUSTOS TOTAIS 

 (i)  Motivos da Oferta: Financiamento da actividade corrente, 

permitindo ao Emitente consolidar 

passivo num prazo mais alargado, através 

do refinanciamento de operações que se 

irão vencer num futuro próximo. 

 (ii) Estimativa de receitas líquidas: A estimativa de receitas líquidas 

dependerá do montante final da Oferta, e 

corresponderá a um valor equivalente à 

diferença entre o Preço de Emissão e os 

custos totais estimados (conforme 

descritos em (iii) infra), bem como 

quaisquer comissões a pagar aos Bancos 

Colocadores (incluindo impostos). 

 (iii) Custos totais estimados: Assistência: € 40.000 

Admissão à negociação: € 3.600 

Colocação: € 4.721.429, assumindo  a 

colocação do Montante Nominal Global 

da Emissão e a paridade dos níveis 

percentuais individuais de colocação de 

todos os membros do Sindicato de 

Colocação.  

5. REMUNERAÇÃO  

 Indicação de Remuneração: 7,12% 

   Corresponde à taxa interna de 

rendibilidade (TIR) de um investimento 

nas Obrigações ao Preço de Emissão, 

assumindo que as Obrigações são 

mantidas até à sua Data de Vencimento e 

reembolsadas a 100% do seu valor 

nominal, e assumindo que os cupões 

semestrais fixos são reinvestidos à taxa de 

juro equivalente à TIR.  

A remuneração é calculada na Data de 
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Emissão com base no Preço de Emissão. 

Não é uma indicação de remuneração 

futura. 

6.  TAXA DE JURO HISTÓRICA Não aplicável. 

7. INFORMAÇÃO OPERACIONAL  

 (i) Código ISIN: PTSONGOE0009 

 (ii) Código CFI: DBFUCB 

 (iii) Código Comum: Não aplicável. 

 (iv) Entrega das Obrigações: Entrega contra pagamento. 

 (v) Nome(s) e morada(s) do(s) Agente(s) 

Pagador(es) inicial (se existirem): 

Banco Popular Portugal, S.A., com sede na 

Rua Ramalho Ortigão, 51, em Lisboa. 

8. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA  

 (i) Período de Subscrição da Oferta: Entre as 08h30 do dia 2 de Julho de 2012 

(inclusive) e as 15h00 do dia 20 de Julho 

de 2012 (inclusive). 

 (ii) Preço de Subscrição: €1 por cada Obrigação. 

 (iii) Condições a que a Oferta está sujeita: As ordens de subscrição devem ser 

apresentadas para um mínimo de 1.000 

Obrigações (1.000€) e em múltiplos de 1 

Obrigação (1€). Ordens inferiores a 1.000 

Obrigações serão anuladas. 

A quantidade máxima de Obrigações a 

subscrever pelos investidores estará 

limitada ao Valor Nominal Global da 

Emissão. 

No caso de subscrição incompleta, a 

emissão de Obrigações ficará limitada ao 

número de subscrições efectivamente 

recolhidas.  

Caso o total de Obrigações solicitadas seja 

superior ao número máximo de 

Obrigações a emitir, proceder-se-á a 

rateio de acordo com a aplicação 

sucessiva dos seguintes critérios: 

a) Atribuição de obrigações até ao lote 

mínimo de 5.000 obrigações (ou inferior 

caso a ordem tenha sido inferior ao lote 

mínimo): atribuição de 5.000 Obrigações 

a cada ordem de subscrição ou, caso o 

número de Obrigações solicitadas nessa 

ordem tenha sido inferior, atribuição 

desse número inferior. Caso o número de 

obrigações seja insuficiente para 

satisfazer esse mínimo, as Obrigações 

serão distribuídas com base na prioridade 

da data da ordem de subscrição, com 
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prioridade dada às primeiras ordens 

recebidas no sistema centralizado da 

Euronext Lisbon. Todas as ordens 

recebidas no mesmo dia útil terão a 

mesma prioridade. Relativamente às 

ordens de subscrição recebidas no dia útil 

em que seja atingido ou ultrapassado o 

valor Nominal Global da Emissão serão 

satisfeitas por sorteio. 

b) Distribuição das obrigações 

remanescentes: as Obrigações 

remanescentes, após a aplicação do 

critério a), serão distribuídas com base na 

prioridade da data da ordem de 

subscrição, sendo dada prioridade às 

primeiras ordens recebidas no sistema 

centralizado da Euronext Lisbon. Todas as 

ordens recebidas no mesmo dia útil terão 

a mesma prioridade. Relativamente às 

ordens de subscrição recebidas no dia útil 

em que seja atingido ou ultrapassado o 

Valor Nominal Global da Emissão será 

atribuído um número adicional de 

Obrigações proporcional ao número total 

de Obrigações dessa ordem de Obrigações 

por satisfazer de acordo com o critério a), 

em lotes de 1 obrigação, com 

arredondamento por defeito. 

c) Distribuição das obrigações ainda 

remanescentes: as Obrigações ainda 

remanescentes, após aplicação dos 

critérios a) e b), serão distribuídas por 

atribuição sucessiva de mais uma 

Obrigação às ordens de subscrição que, 

após a aplicação dos critérios a) e b) 

estejam mais próximas da atribuição de 

um lote adicional de Obrigações. Se o 

número de Obrigações disponível for 

insuficiente para garantir esta atribuição, 

serão sorteadas as ordens a serem 

satisfeitas. 

 (iv) Descrição do processo de transmissão de 

ordens de subscrição: 

As ordens de subscrição de Obrigações 

poderão ser transmitidas aos Bancos 

Colocadores ou a qualquer outro 

intermediário financeiro legalmente 

habilitado a prestar os serviços de registo 
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de valores mobiliários escriturais. 

 

O destinatário da Oferta deve esclarecer, 

junto do intermediário financeiro a quem 

transmita a ordem de subscrição, em que 

momento lhe será exigida a entrega de 

fundos necessários para liquidar a ordem 

de subscrição transmitida. 

 (v) Detalhes do montante mínimo e/ou 

máximo do pedido de subscrição: 

O montante mínimo de qualquer ordem 

de subscrição corresponde a 1.000 

Obrigações e o montante máximo de 

qualquer ordem de subscrição 

corresponde ao Montante Nominal Global 

desta Emissão. 

 (vi) Descrição da possibilidade de revogação 

ou alteração de ordens de subscrição: 

Cada subscritor poderá transmitir uma só 

ordem de subscrição, sem prejuízo dos 

casos de cancelamento de ordem de 

subscrição (caso em que o ordenante 

poderá decidir, posteriormente ao 

cancelamento, dar nova ordem de 

subscrição, se o período de subscrição 

ainda estiver a decorrer).  

 

Sem prejuízo dos direitos de alteração e 

cancelamento de ordens que a seguir se 

descrevem, caso sejam dadas várias 

ordens, apenas será considerada válida 

aquela que tiver sido apresentada em 

primeiro lugar e, em caso de não ser 

possível efectuar essa confirmação, será 

considerada a de menor quantidade. 

 

Durante o período de revogabilidade da 

Oferta, as ordens de subscrição 

transmitidas poderão ser revogadas, ou 

alterada a quantidade de Obrigações 

(aumentando ou reduzindo a respectiva 

quantidade) até 4 dias antes do termo o 

prazo da Oferta, ou seja, até 16 de Julho 

de 2012 (inclusive), mediante a 

transmissão de instrução do investidor ao 

intermediário financeiro (se reduzida, 

sujeito ao montante mínimo). Porém, a 

alteração da quantidade de Obrigações de 

uma ordem de subscrição anteriormente 

transmitida (quer corresponda a um 
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aumento ou redução da quantidade) 

corresponde à revogação da ordem 

anteriormente transmitida e à 

transmissão de uma nova ordem, 

relevando, para efeito do critério de 

rateio descrito no ponto 8. (iii), a data da 

transmissão da nova ordem alterada (a 

ordem anteriormente transmitida é 

identificada para que lhe seja sobreposta 

a nova ordem). 

As ordens de subscrição são irrevogáveis e 

não poderão ser alteradas a partir do dia 

17 de Julho de 2012 (inclusive). 

 (vii) Detalhes do método e prazos para 

pagamento e entrega das Obrigações: 

As Obrigações estarão disponíveis numa 

base de entrega contra pagamento. 

 

O Emitente estima que as Obrigações 

serão entregues nas contas de valores 

mobiliários escriturais dos subscritores na 

Data de Emissão ou em data aproximada. 

 (viii) Forma e data em que os resultados da 

Oferta serão tornados públicos: 

Os resultados da Oferta serão apurados 

pela Euronext no dia 23 de Julho de 2012. 

 

Os resultados da oferta serão tornados 

públicos em 23 de Julho através de um 

anúncio publicado pelo Emitente no seu 

sítio na internet (www.sonae.pt) e no sítio 

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

 

O Emitente solicitou a admissão à 

negociação das Obrigações ao mercado 

regulamentado da Euronext Lisbon. Caso 

este pedido seja diferido, espera-se que a 

admissão à negociação ocorra no dia 25 

de Julho de 2012. 

 (ix) Montante de despesas e impostos 

cobrados especificamente ao subscritor: 

Comissões: Cada Banco Colocador ou 

intermediário financeiro que receba 

ordens de subscrição poderá cobrar uma 

comissão aos subscritores de acordo com 

o seu preçário. Adicionalmente, poderão 

existir despesas de custódia de títulos e 

comissões associadas ao pagamento de 

juros e/ou reembolso das Obrigações que 

lhe deverão ser comunicadas pelo seu 

Banco. O preçário dos Bancos poderá ser 

consultado, em qualquer altura, no sítio 
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na internet da CMVM (www.cmvm.pt). 

Com excepção do Preço de Oferta e das 

Comissões acima referidas ou de outro 

modo divulgadas no Prospecto de Base, o 

Emitente não tem conhecimento de 

quaisquer despesas ou impostos 

especificamente cobrados a subscritores 

em Portugal. O Emitente não é 

responsável, nem será responsabilizado, 

por quaisquer despesas e impostos 

especificamente cobrados a subscritores 

em Portugal. 

Para mais informações acerca de 

impostos retidos na fonte aplicáveis aos 

subscritores em Portugal, ver a secção 

intitulada “Regime Fiscal” no Prospecto 

de Base. 

9. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE REEMBOLSO E DE PAGAMENTO DE JUROS 

 Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, consideram-se abandonados 

a favor do Estado: 

a) as obrigações quando, durante o prazo de 20 anos, os seus titulares ou possuidores não hajam 

cobrado ou tentado cobrar os respectivos juros ou outros rendimentos ou não tenham 

manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses títulos; 

b) os juros ou outros rendimentos das obrigações quando, durante o prazo de cinco anos, os 

seus titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar ou não tenham manifestado 

por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses juros e rendimentos. 

 

http://www.cmvm.pt/

