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VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 
Sede: Lugar da Vista Alegre 
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo 
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)  
3830 292 ÍLHAVO  
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo 
Capital social: 121.927.317,04 Euros 
NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

COMUNICADO 

 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

 

Nos termos do disposto no artigo 17º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, a VAA – 

Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. informa que, no dia 4 de janeiro de 2018, recebeu a 

seguinte comunicação da sociedade Visabeira Indústria SGPS, S.A., que transcreve na 

íntegra: 

 

“Ex.mos Senhores, 

 

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 16º, n.º 1, do Código dos Valores 

Mobiliários, e no Regulamento n.º 5/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”), a Visabeira Indústria SGPS, S.A., com sede na Rua do Palácio do Gelo, nº 1, 

Palácio do Gelo Shopping, Piso 3, freguesia de Ranhados, Viseu, com o número de pessoa 

coletiva e matrícula 505.234.793, com o capital social de €14.357.690,00, informa o 

seguinte: 

 

1. Por contrato de compra e venda de ações celebrado em 28 de dezembro de 2017, a 

Visabeira Indústria SGPS, S.A. adquiriu, nessa data, fora de bolsa, à sociedade 

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A. (com sede na Avenida 

Dr. Antunes Guimarães, n.º 103, 4100-079 Porto, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial do Porto sob o número único de pessoa coletiva e de matrícula 

502.206.128, com o capital social de €40.412.650,00), na qualidade de entidade 

gestora do Fundo de Capital de Risco FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de 

Investimento, um total de 125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de ações 
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ordinárias, escriturais e nominativas (com o código ISIN PTVAA0AE0001), 

representativas de 8,20% (oito, vírgula, vinte por cento) do capital social e dos 

direitos de voto da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“VAA”), pelo preço de 

€0,0983 por ação, passando, em consequência dessa aquisição, a Visabeira Indústria 

SGPS, S.A. a ser diretamente titular de 1.378.923.847 ações representativas de 

90,48% do capital social e dos direitos de voto da VAA. 

 

2. O preço referido no ponto 1. supra foi determinado tendo por base as obrigações 

previamente contratualizadas com a referida Sociedade de Capital de Risco em 6 de 

julho de 2010.  

 

3. Na sequência desta aquisição, é intenção da Visabeira Indústria, na presente data, 

que a VAA mantenha a qualidade de sociedade aberta com as ações representativas 

do seu capital social admitidas à negociação na Euronext Lisbon, estando ainda a 

equacionar a possibilidade de um aumento do free float. 

 

4. O capital social da Visabeira Indústria SGPS, S.A. é detido na totalidade (100%) pela 

Grupo Visabeira, SGPS, S.A. (com sede na Rua do Palácio do Gelo, n.º 1, Palácio do 

Gelo Shopping, Piso 3, Viseu, com o capital social de 115.125.630,00 de Euros, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o número único de 

matrícula e de identificação de pessoa coletiva 502.263.628), pelo que os direitos de 

voto da Visabeira Indústria SGPS, S.A. referidos no ponto 1. supra são também 

imputáveis à Grupo Visabeira, SGPS, S.A., a qual, por sua vez, detém, também, 

diretamente 55.484.166 ações representativas de 3,64% do capital social e dos 

direitos de voto da VAA. 

 

5. Importa, ainda, referir, que 95,92% do capital social e dos direitos de voto da Grupo 

Visabeira, SGPS, S.A. é detido diretamente pela sociedade NCFGEST, SGPS, S.A. 

(com sede na Rua do Palácio do Gelo, nº 1, Palácio do Gelo Shopping, Piso 3, em 

Viseu, com o capital social de 138.015.658,80 Euros, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Viseu sob o número único de matrícula e de identificação de 

pessoa coletiva 508.959.756), pelo que os direitos de voto representativos do capital 

social da VAA referidos nos pontos 1. e 4. supra são também imputáveis à NCFGEST, 

SGPS, S.A.. 
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6. Por último, o capital social e os direitos de voto da sociedade NCFGEST, SGPS, S.A. 

são totalmente detidos por FERNANDO CAMPOS NUNES (NIF: 175.776.083), pelo que 

os direitos de voto representativos do capital social da VAA referidos nos parágrafos 

1, 4 e 5 supra (correspondentes a 1.434.408.03 ações, que totalizam 94,12% do 

capital social e dos direitos de voto da VAA), são imputáveis ao mesmo. 

 

Esta comunicação é, igualmente, enviada à CMVM. 

 

Com os melhores cumprimentos,” 

 

Ílhavo, 4 de janeiro de 2018 

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 

 

 


