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COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE DIRIGENTES e PARTICIPAÇÃO 

QUALIFICADA 

 

 

Em cumprimento do n.º 8 do artigo 14.º e do n.ºs 1 e 2 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 

5/2008 e no disposto no artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, nos artigos 16.º e 248.º-B 

do Código dos Valores Mobiliários (“Cód. VM”), informamos que recebemos a seguinte comunicação, 

datada de 26 de novembro de 2015, relativa a transações de ações: 

 

“O ora signatário, Tristão da Cunha Mendonça e Menezes, vem por este meio, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, nos artigos 16.º e 248.º-B do 

Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”) e nos artigos 2.º e 14.º do Regulamento da CMVM n.º 

5/2008, informar a realização das transações a seguir identificadas sobre ações ordinárias, escriturais e 

nominativas, com o valor nominal de um euro cada representativas do capital da Sociedade Comercial 

Orey Antunes, S.A., sociedade da qual o ora signatário é presentemente acionista e administrador: 

-  Venda de 4.444 ações pelo preço total de EUR 6.666,00. A operação de venda foi efetuada, no dia 19 

de novembro de 2015, no mercado regulamentado Euronext Lisbon; e 

-  Venda de 42.607 ações, pelo preço total de EUR 63.910,50. A operação de venda foi efetuada, no dia 

24 de novembro de 2015, fora do mercado regulamentado. 

Assim, após as transações acima identificadas, o ora signatário, Tristão da Cunha Mendonça e 

Menezes, detém diretamente nesta data 233.407 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o 

valor nominal de um euro cada, representativas de 1,945% do capital social e dos direitos de voto da 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.” 

Lisboa, 27 de novembro de 2015 
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