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COMUNICADO 
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como 

no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, informa-se ter recebido 

do nosso administrador Senhor Dr. Domingos José Vieira de Matos a seguinte notificação, a 27 de Novembro de 

2015: 

 
“Domingos José Vieira de Matos vem, por este meio, comunicar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que fez uma 

doação de 13.564.432 acções representativas de 6,61% do capital social e dos direitos de voto da sociedade Altri, 

SGPS, S.A., a favor de Maria João Fernandes Vieira de Matos, sua filha, maior, não dependente. 

A referida transmissão foi realizada, fora de bolsa, no dia 25 de Novembro de 2015, a título gratuito, fixando-se nos 

termos e para os efeitos do número 2 do artigo 14.º do citado Regulamento o valor da transacção em Euro 5,13 por 

acção, sendo a respectiva obrigação de comunicação resultante do facto de Domingos José Vieira de Matos ser 

administrador da sociedade Altri, SGPS, S.A. 

Em virtude de tal circunstância, mais se informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código 

dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que Domingos José Vieira de Matos deixou de 

deter, a título pessoal, qualquer acção da sociedade Altri, SGPS, S.A., sendo-lhe porém imputáveis 23.900.110 

acções representativas de 11,65% do capital social e dos direitos de voto da Altri, SGPS, S.A. detidas pela 

sociedade LIVREFLUXO – SGPS, S.A., de que é administrador e accionista dominante [conforme comunicado 

divulgado hoje pela sociedade LIVREFLUXO – SGPS, S.A.]. 

Assim, nos termos do disposto na alínea b), do número 1, do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 

consideram-se imputáveis a Domingos José Vieira de Matos um total de 23.900.110 acções, correspondentes a 

11,65% do capital social e dos direitos de voto da sociedade Altri, SGPS, S.A.” 

 

 

Porto, 27 de Novembro de 2015 

 

A Administração 

 


