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ESCLARECIMENTO 
- Transação de Dirigentes - 

Na sequência do comunicado de Transação de Dirigentes realizado no passado dia 3 de novembro de 
2017, o Grupo Média Capital SGPS, S.A. (“Sociedade”) vem esclarecer o seguinte: 

a) A aquisição original de 55.683 ações representativas de 0,07% do capital social da Sociedade 
ocorreu em 21 de abril de 2009 pela sociedade Partrouge SGPS, S.A., sociedade detida 
indiretamente pelo Senhor Eng. Miguel Pais do Amaral. Nessa data o Senhor Eng. Miguel Pais 
do Amaral não desempenhava cargos na Sociedade por haver renunciado ao cargo que 
desempenhava a 3 de maio de 2007. 

b) O Senhor Eng. Miguel Pais do Amaral foi eleito membro do Conselho de Administração da 
Sociedade a 16 de março de 2011, e na mesma data designado Presidente. 

c) Em 23 de novembro de 2011 a sociedade Quifel Holdings SGPS, S.A., da qual o Senhor Eng. 
Miguel Pais do Amaral era Presidente do Conselho de Administração, incorporou por fusão a 
sociedade Partrouge SGPS, S.A.. Por força da fusão, a Quifel Holdings SGPS, S.A. passou a 
ser titular das referidas ações da Sociedade. Consequentemente, em anexo divulga-se versão 
retificada do formulário de notificação dessa transação, por ter sido realizada por pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas, nos termos do 
Regulamento de Execução (UE) 2016/523 da Comissão, de 10 de Março de 2016. 

d) Em 12 de Janeiro de 2016 a sociedade Quifel Holdings SGPS, S.A. alterou a sua denominação 
para AHS Investimentos, SGPS, S.A. 

e) A AHS Investimentos, SGPS, S.A., é detida diretamente pelo Senhor Eng. Miguel Pais do 
Amaral, sociedade da qual é também Presidente do Conselho de Administração. 

Em face do exposto, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 447.º do Código das Sociedades 
Comerciais e ainda do disposto no Regulamento da CMVM Nº5/2008, vem a Sociedade informar que 
são imputáveis ao Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 55.683 ações 
representativas de 0,07% do capital social da Sociedade. 

Assim, na informação constante dos Relatórios e Contas anuais da Sociedade relativamente aos 
exercícios de 2011 e seguintes e até à presente data, bem como nos Relatórios e Contas intercalares, 
onde são referidas as participações sociais da Sociedade imputáveis ao Senhor Eng. Miguel Pais do 
Amaral deve ser considerada a referida participação, sendo essa participação considerada e 
adicionada, quando aplicável, também à informação relativa às participações qualificadas divulgadas 
ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM Nº 5/2008, no 
âmbito dos referidos Relatórios e  Contas. 

Queluz de Baixo, 8 de novembro de 2017 

A Entidade Emitente, 



Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

 

1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

a) Nome AHS INVESTIMENTOS SGPS, S.A. (anteriormente denominada Quifel 
Holdings SGPS, S.A.) 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Presidente do Conselho de Administração do Grupo Media Capital 
SGPS, S.A. desde 16 de março de 2011 
Presidente do Conselho de Administração do AHS INVESTIMENTOS 
SGPS, S.A. 

b) Notificação inicial/alteração Notificação Inicial 

3 Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 
leiloeiro ou o supervisor de leilões 

a) Nome Grupo Media Capital SGPS, S.A. 

b) LEI Não atribuído 

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 
iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

a) Descrição do instrumento financeiro, 
tipo de instrumento 
Código de identificação 

Ações do Grupo Media Capital SGPS, S.A. 
 
- PTGMCOAM0003 - 

b) Natureza da operação Aquisição * 

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€ 1,06 55.683 
d) Informações agregadas 

— Volume agregado 
— Preço 

Volume: 55.683 ações e Preço por acção: € 1,06 

e) Data da operação 2011-11-23 – UTC +1 

f) Local da operação Fora do mercado regulamentado 
* Em 23 de novembro de 2011 a sociedade Quifel Holdings SGPS, S.A., da qual o Senhor. Eng. Miguel Pais do 
Amaral era Presidente do Conselho de Administração, adquiriu por fusão a sociedade Partrouge SGPS, S.A., 
passando por força dessa fusão a ser a Quifel Holdings SGPS, S.A., a titular das 55.683 Ações. A Quifel Holdings 
SGPS, S.A., que desde 12 de janeiro de 2016 se designa AHS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., é detida diretamente 
pelo Senhor Eng. Miguel Pais do Amaral. 
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