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COMUNICAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

 

Nos termos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informamos que o Norges 

Bank comunicou à Semapa o seguinte relativamente a alterações de participação 

qualificada: 

 

a) No passado dia 14 de Agosto informou que, no dia 11 de Agosto, passou a ser-lhe 

imputável uma participação qualificada superior a 2,00% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Semapa em virtude do aumento da sua 

participação de 1,99% para 2,03% do capital social e dos direitos de voto, 

correspondentes a 1.647.064 acções, conforme quadro que se segue: 

Norges Bank  N.º acções 
% capital e  

direitos de voto 

Participação directa 1.642.707 2,02% 

Através de Instrumentos Financeiros nos termos do 
art. 13(1)(a) da Directiva 2004/109/CE: “Shares on 
Loan (right to recall at any time)” 4.357 0,01% 

Total: 1.647.064 2,03% 
 

 

b) No passado dia 15 de Agosto informou que, no dia 14 de Agosto, reduziu a sua 

participação directa para valor inferior ao limiar de 2,00% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Semapa, conforme quadro que se segue: 

Norges Bank  N.º acções 
% capital e  

direitos de voto 

Participação directa 1.622.961 1,997% 

Através de Instrumentos Financeiros nos termos do 
art. 13(1)(a) da Directiva 2004/109/CE: “Shares on 
Loan (right to recall at any time)” 4.357 0,005% 

Total: 1.627.318 2,002% 
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c) No passado dia 16 de Agosto informou que, no dia 15 de Agosto, reduziu a sua 

participação para valor inferior ao limiar de 2% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Semapa, conforme quadro que se segue: 

Norges Bank  N.º acções 
% capital e  

direitos de voto 

Participação directa 1.596.956 1,965% 

Através de Instrumentos Financeiros nos termos do 
art. 13(1)(a) da Directiva 2004/109/CE: “Shares on 
Loan (right to recall at any time)” 2.972 0,004% 

Total: 1.599.928 1,969% 
 

Lisboa, 17 de Agosto de 2017 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

(Rui Gouveia) 

 


