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RAIZE SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. 
Sociedade Aberta 

Capital Social: € 575.000,00 
NIPC: 510896197 

Rua Joshua Benoliel, 6, 7.º-B 
1250-133 Lisboa 

 
 
 
A Raize Serviços de Gestão, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do 
Código dos Valores Mobiliários, ter recebido hoje dos acionistas Afonso Fuzeta da Ponte da 
Cunha de Eça, José Maria Antunes dos Santos Rego e António José da Silva Marques, a 
comunicação de participação qualificada que se segue. 
 

 
Lisboa, 24 de julho de 2018 

 
Raize Serviços de Gestão, S.A. 
 
Afonso Fuzeta da Ponte da Cunha de Eça 
Representante para as Relações com o Mercado da Raize 
 
IR@raize.pt 
(+351) 218 212 524 
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A/c Raize Serviços de Gestão, S.A. 
Sociedade Aberta 
Rua Joshua Benoliel, 6, 7.ºB, 
1250-033 Lisboa 
 
 

Lisboa, 24 de julho de 2018 
 
 

Assunto: Participação qualificada no capital social da Raize Serviços de Gestão, S.A.  

 

Exmos. Senhores, 

 

Na sequência do termo da oferta pública inicial da Raize Serviços de Gestão, S.A. (“OPV”), 
sociedade anónima com sede na Rua Joshua Benoliel, 6, 7.ºB, 1250-033 Lisboa, com o 
número único de matrícula e de pessoa coletiva 510896197, com o capital social de € 
575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil euros) integralmente subscrito e realizado, 
representado por 5.000.000 (cinco milhões) de ações com valor nominal de € 0,115 (onze 
cêntimos e cinco décimas de cêntimo) cada uma, no passado dia 13 de julho de 2018, e da 
respetiva liquidação física, no dia 17 de julho de 2018 (“Data da Liquidação Física”), que 
levou a Raize a adquirir o estatuto de sociedade aberta nos termos e para os efeitos do artigo 
13.º do Código dos Valores Mobiliários, vêm os acionistas e administradores da Raize abaixo 
identificados (“Acionistas Qualificados”): 

(i) AFONSO FUZETA DA PONTE DA CUNHA DE EÇA, casado, com domicílio na 
Travessa da Amoreira 16 - 1C, 1200-606 Lisboa, titular do Cartão do Cidadão número 
131 950 04 5ZY4, válido até 19 de Julho de 2020, com o número de contribuinte 200 
497 502, titular, na presente data, de 1.215.331 (um milhão duzentas e quinze mil 
trezentas e trinta e uma) ações da Raize, representativas de 24,31% (vinte e quatro 
vírgula trinta e um por cento) do capital social e direitos de voto da Raize;   

(ii) JOSÉ MARIA ANTUNES DOS SANTOS REGO, solteiro, maior, com domicílio na 
Avenida Salvador Allende, nº 76, Lote 2, 2770-154 Paço d' Arcos, titular do Cartão do 
Cidadão número 129 188 26 3ZY1, válido até 2 de Agosto de 2020, com o número de 
contribuinte 233 993 290, titular, na presente data, de 1.215.333 (um milhão duzentas e 
quinze mil trezentas e trinta e três) ações da Raize, representativas de 24,31% (vinte e 
quatro vírgula trinta e um por cento) do capital social e direitos de voto da Raize; 

(iii) ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA MARQUES, solteiro, maior, com domicílio em Rua 
Belo Horizonte Nº1, 8E, 2780-006 Oeiras, titular do Cartão do Cidadão 133 040 47, 
com o número de contribuinte 229 339 115, titular, na presente data, de 121.186 (cento 
e vinte e uma mil cento e oitenta e seis) ações da Raize, representativas de 2,42% (dois 
vírgula quarenta e dois por cento) do capital social e direitos de voto da Raize; 

em cumprimento do disposto no artigo 16.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários e do 
artigo 2.º do Regulamento CMVM n.º 5/2008, informar que, pelo facto de exercerem a 
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maioria dos direitos de voto na assembleia geral da Raize de forma concertada, os respetivos 
direitos de voto são objeto de imputação recíproca, nos termos e para os efeitos do artigo 20.º, 
n.º 1, alínea h) do Código dos Valores Mobiliários, pelo que na presente data são imputáveis a 
cada um dos Acionistas Qualificados 51,04% (cinquenta e um vírgula quatro por cento) dos 
direitos de voto da Raize, correspondentes a 2.551.850 (dois milhões quinhentos e cinquenta e 
um mil oitocentos e cinquenta) ações da Raize, não tendo desde essa data sido atingido, 
ultrapassado ou reduzido para valor inferior a, qualquer dos limiares previstos no artigo 16.º, 
n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários.  

*** 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

Afonso Fuzeta Eça 

José Maria Rego 

António Marques 


