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Sede Social: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17- 6.º andar, 1070-313 Lisboa 
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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, Duarte Maia de Albuquerque d’Orey, 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: 

-  Compra de 4.444 ações pelo preço total de EUR 6.666,00. A operação de compra foi 

efetuada, no dia 19 de novembro de 2015, no mercado regulamentado Euronext Lisbon; e 

-  Compra de 42.607 ações, pelo preço total de EUR 63.910,50. A operação de compra foi 

efetuada, no dia 24 de novembro de 2015, fora do mercado regulamentado. 

Assim, após as transações acima identificadas, o ora signatário, Duarte Maia de Albuquerque 

d’Orey, detém nesta data um total de 9.300.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, 

com o valor nominal de um euro cada, representativas de 77,5% do capital social e dos 

direitos de voto da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A, das quais 47.051 ações são 

detidas diretamente pelo signatário Duarte Maia de Albuquerque d’Orey, e as restantes 
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9.225.949 são por ele detidas indiretamente, através da sociedade da Orey Inversiones 

Financieras, SL cujo capital social é detido a 100% pela sociedade Orey Control B.V. , sendo 

por sua vez o capital social desta última integralmente detido pelo signatário Duarte Maia de 

Albuquerque d’Orey, diretamente e através da sociedade Orey Inversiones Financieras, SL” 

 

 
Lisboa, 27 de novembro de 2015 

 

 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

 

A Administração 


