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SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. INFORMA SOBRE DERROGAÇÃO DO 

DEVER DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO 

SUBSEQUENTE POR PARTE DA INVESTÉDER - INVESTIMENTOS LDA.  

 

SDC Investimentos, SGPS, S.A. (“SDCI”) informa que recebeu uma comunicação 

da Investéder – Investimentos, Lda. (“Investéder”), dando conhecimento que, o 

Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”), reunido no passado dia 6 de julho de 2017, deliberou deferir o 

pedido de declaração de derrogação do dever de lançamento de oferta 

pública de aquisição, nos termos do artigo 189.º, n-º 1 a) do Código dos 

Valores Mobiliários, na sequência do requerimento apresentado a 6 de junho 

de 2017 pela Investéder.  

 

É o seguinte o texto da CMVM: 

“Declaração de derrogação do dever de lançamento de oferta pública de 

aquisição de ações representativas do capital social da SDC Investimentos, 

SGPS, S.A. pela Investéder, Investimentos, Lda. 

(emitida nos termos do número 3 do artigo 16.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2006) 

 
Comunicamos a V. Exas. que, em reunião de 6 de julho de 2017, e ao abrigo do 

disposto no número 2 do artigo 189.º do Código dos Valores Mobiliários, o 

Conselho de Administração da CMVM deliberou declarar a derrogação do dever 

de lançamento de oferta pública de aquisição da SDC Investimentos, SGPS, S.A. 

(“SDCI”) pela Investéder, Investimentos, Lda. (“Investéder”), nos seguintes termos e 

fundamentos: 

A Investéder requereu a derrogação do dever de lançamento de oferta pública de 

aquisição, tendo ultrapassado metade dos direitos de voto da SDCI na sequência 

da oferta pública geral e voluntária registada pela CMVM sob o n.º 9212 sobre a 

SDCI, sendo-lhe atualmente imputadas um total de 120.991.521 ações, 

representativas de 75,620% do capital social da SDCI. 

 

 

 

 



 

 

A CMVM deferiu o requerimento de derrogação do dever de lançamento de oferta 

pública de aquisição por se encontrarem reunidos os pressupostos previstos na 

alínea a) do número 1 do artigo 189.º do Código dos Valores Mobiliários: 

i) foi geral e não parcial, sem nenhuma restrição quanto à 

quantidade ou percentagem máximas de valores mobiliários a 

adquirir; 

ii) foi respeitado o disposto no artigo 188.º quanto à 

contrapartida. 

O Conselho de Administração”   
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