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COMUNICADO 
 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no n.º 8 do artigo 14.º 

do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, informa-se ter recebido de PROMENDO – SGPS, S.A. a seguinte comunicação, 

a 7 de Dezembro de 2017: 

 
“A sociedade PROMENDO SGPS, S.A. vem, por este meio, comunicar, nos termos e para os efeitos do disposto na 

alínea b), do número 4, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, 

que vendeu, em bolsa, ações representativas de 0,39% do capital social e dos direitos de voto dessa emitente F. 

RAMADA – INVESTIMENTOS SGPS, S.A., conforme se descrimina no quadro seguinte. 

Natureza  Data Código ISIN Volume Preço (€) Local 

Venda 05/12/2017 PTFRV0AE0004 100.000 11.345 NYSE Euronext Lisbon 

Em resultado desta alienação a sociedade passou a deter um total de 4.845.383 ações representativas de 18,90% do 

capital social e direitos de voto da F. RAMADA – INVESTIMENTOS SGPS, SA.  

A obrigação de comunicação resulta ainda do facto de Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça ser detentora 

da maioria do capital social e administradora desta sociedade e simultaneamente vogal do Conselho de Administração 

da F. RAMADA - INVESTIMENTOS SGPS, SA.  

Mais se informa, nos termos do disposto na alínea b), do número 1, do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 

que se consideram imputáveis a Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça um total de 4.845.383 ações, 

correspondentes a 18,90% do capital social e dos direitos de voto da sociedade F. RAMADA – INVESTIMENTOS SGPS, 

S.A.” 

 

 

Porto, 7 de Dezembro de 2017 

 

A Administração 

 


