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SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 

Sede: Rua Julieta Ferrão, 12, 14º andar, 1649-039 Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 265 763, 
Capital social: 160.000.000,00 

(Sociedade Visada) 

 

Relatório do Conselho de Administração da SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., (doravante 
“Sociedade Visada” ou “SDCI”) elaborado nos termos do número 1 do artigo 181º do Código 
dos Valores Mobiliários sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública de Aquisição 
das ações da SDCI, anunciada pela sociedade INVESTÉDER, INVESTIMENTOS, LDA., com sede 
na Rua Gonçalves Zarco, n.º 21, 1º A, 1400-033 em Lisboa, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob o Número único de matrícula e de pessoa coletiva 514 781 
167, com o Capital Social: € 5.000,00 (doravante “Oferente” ou “Investéder”). 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo 181º do Código dos Valores Mobiliários, o 
Conselho de Administração da SDCI, vem apresentar, em anexo, o seu Relatório sobre a 
oportunidade e as condições da Oferta Pública de Aquisição das Acções da SDCI, anunciada 
pela Investéder, S.A., cujo Anúncio Preliminar foi publicado em 23 de dezembro de 2016.  

 

Lisboa, 20 de janeiro de 2017 
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Aviso  

O presente Relatório inclui afirmações que refletem expetativas do Conselho de 
Administração. Estas expetativas não são garantia da sua verificação. O parecer do Conselho 
de Administração constante do presente Relatório foi elaborado com base na melhor 
informação disponibilizada ao Conselho de Administração da Sociedade. Na ponderação 
acerca da aceitação ou rejeição da Oferta, aconselham-se os Senhores Acionistas a 
considerar o presente Relatório, sem prejuízo do juízo personalizado, a realizar por cada 
Acionista, no âmbito do respetivo processo de tomada de decisão.  

Este documento não esgota toda a informação prestada ao mercado sobre a SDCI pelo que 
se recomenda aos Investidores que consultem comunicados anteriores, publicações e 
informação financeira divulgados pela SDCI e que estão disponibilizados em www.cmvm.pt 
e www.sdcinvestimentos.pt . 

 

O presente documento é sujeito ao direito português.  

http://www.cmvm.pt/
http://www.sdcinvestimentos.pt/
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Glossário  

Ações:  

As 160.000.000 ações escriturais, ao portador, sem valor nominal, das 
quais 159.994.482 são ações ordinárias e 5.518 são ações preferenciais sem 
voto e as quais se encontram admitidas à negociação no mercado 
regulamentado Euronext, com os seguintes códigos ISIN: 

a) PTSCO0AE0004 (as Ações Ordinárias) 
b) PTSCO0VE0009 (as Ações Preferenciais) 

 

Anúncio de 
Lançamento:  

O anúncio de lançamento da Oferta, a elaborar pelo Investéder, nos termos 
e para os efeitos do artigo 183º-A do Cód.VM.  

Anúncio 
Preliminar:  

O anúncio preliminar da Oferta, publicado em 23 de dezembro de 2016, 
para os efeitos dos artigos 175º e 176º do Cód.VM.  

SDCI ou 
Sociedade 
Visada:  

SDC Investimentos, SGPS, SA, sociedade aberta com sede na Rua Julieta 
Ferrão, 12 14º andar, 1649-039 em Lisboa, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matricula e de 
pessoa coletiva 500 265 763, com o capital social integralmente subscrito e 
realizado de € 160.000.000,00. 

CMVM:  A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  

Cód.VM:  
O Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-lei no 486/99, de 
13 de novembro, conforme alterado.  

Euronext:  
O mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.  

Euronext Lisbon  A Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..  

Oferente ou 
Investéder   

A Investéder, Investimentos, Lda., com sede na Rua Gonçalves Zarco, n.º 
21, 1º A, 1400-033 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 
514 178 167, com o capital social integralmente subscrito e realizado de € 
5.000,00. 

Oferta ou OPA:  
A oferta pública, geral e voluntária de aquisição das Acções 
preliminarmente anunciada pela Investeder em 23 de dezembro de 2016. 

Projecto de 
Anúncio de 
Lançamento:  

O projeto de anúncio de lançamento relativo à Oferta, que a Investeder 
entregou à SDCI em 12 de janeiro de 2017. 

Projecto de 
Prospecto da 
Oferta:  

O projeto de prospeto relativo à Oferta, que a Investéder entregou à SDCI 
em 12 de janeiro de 2017.  

Relatório:  
O presente relatório do Conselho de Administração relativo à Oferta, 
elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181º do Cód.VM.  
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1. Sumário Executivo  

1.1 O Conselho de Administração considera que, tomando especialmente em consideração 

a situação em que a Sociedade Visada se encontra, a Oferta da Investéder é oportuna, 

tendo em conta que, encontrando-se a Oferta condicionada à aquisição pela Oferente 

de parte muito substancial dos créditos hoje detidos por diversas instituições financeiras 

sobre a Sociedade Visada, conforme consta do Anúncio Preliminar, o sucesso da mesma 

Oferta permitirá que se concentrem numa única entidade – a Oferente – as qualidades 

de acionista maioritário e de principal credor da Sociedade Visada, permitindo assim que 

os interesses acionistas e credores possam ser geridos de forma concertada, o que, 

numa situação de manifesto sobre-endividamento da Sociedade Visada e de progressivo 

agravamento da sua situação de capitais próprios negativos, parece fundamental para 

que se criem as condições adequadas a que a Sociedade Visada possa dar sequência à 

sua reestruturação financeira e, assim, prosseguir o objetivo fundamental de perseguir a 

concretização de condições essenciais à sua sustentabilidade. 

 

1.2 O Conselho de Administração entende que a Oferta é também oportuna na medida em 

que os documentos da Oferta até agora conhecidos por este Conselho de Administração 

evidenciam um total alinhamento entre os objetivos da Oferente e aqueles que há 

muito foram definidos como os objetivos estratégicos a que a Sociedade Visada, no 

contexto em que se encontra, pode prosseguir.  

 
1.3 Com efeito, tal como indicado no Anúncio Preliminar e agora retomado pela Oferente 

no Projeto de Anúncio de Lançamento e no Projeto de Prospecto, a Oferente pretende 

que, após a alienação das participações sociais detidas pela Sociedade Visada em 

sociedades que operam na área das concessões rodoviárias (em concretização da 

operação também divulgada ao mercado em 23 de dezembro de 2016), a Sociedade 

Visada e as suas participadas passem a concentrar a sua atividade nas demais áreas de 

negócio a que atualmente se dedicam, mantendo as grandes linhas estratégicas 

oportunamente definidas por este Conselho de Administração, privilegiando a gestão e 

a rentabilização do património imobiliário detido, o que deverá ser compatibilizado com 

(i) o acompanhamento e o esforço de mitigação das contingências de natureza judicial e 

fiscal que atualmente oneram a Sociedade Visada e que já são do conhecimento público, 

(ii) o continuado acompanhamento da situação da Soares da Costa Construção, SGPS, 

SA, atentas as posições de acionista minoritária e de credora que a Sociedade Visada, ou 

suas participadas, detêm sobre aquela sociedade e (iii) a continuada promoção do 

processo de reestruturação financeira da Sociedade Visada, de forma a dar sequência 

aos esforços que vêm sendo desenvolvidos no sentido de assegurar condições mínimas 

essenciais à sustentabilidade da mesma. 
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1.4 Por outro lado, conforme também divulgado ao mercado em 23 de dezembro de 2016 e 

se encontra reflectido nos diversos documentos da Oferta conhecidos por este Conselho 

de Administração, a Oferente vem colaborando ativamente com a Sociedade Visada na 

promoção do projeto de reestruturação financeira desta, viabilizando a celebração de 

acordos com a generalidade dos seus principais credores que passam, como referido 

acima, pela aquisição, pela Oferente, de um conjunto de créditos anteriormente detidos 

por aquelas instituições de crédito sobre a Sociedade Visada e algumas suas 

participadas. Nesse contexto, e na perspectiva de que as condições suspensivas a que se 

encontram sujeitos aqueles acordos se venham efetivamente a verificar, conforme é 

expectativa deste Conselho de Administração, a Oferente celebrou com a Sociedade 

Visada um Acordo de Princípio, cujos termos essenciais se encontram descritos no nosso 

comunicado sobre o processo de reestruturação das suas responsabilidades financeiras 

divulgado em 23 de dezembro de 2016, entre os quais se conta a assunção, pela 

Oferente, do compromisso de negociar com a Sociedade Visada um plano de 

redimensionamento e de reembolso/remuneração dos créditos que a Oferente venha a 

adquirir sobre a Sociedade Visada e as suas participadas, em termos que levem em 

conta a potencial capacidade da Sociedade Visada e destas suas participadas de geração 

de cash flow e o conjunto de responsabilidades efetivas e contingentes que oneram as 

mesmas sociedades. 

 
1.5 Neste contexto, entende este Conselho de Administração ser de valorizar, como um dos 

fatores que depõe no sentido da oportunidade da Oferta, a manifestação, pela 

Oferente, do seu propósito de participar ativamente, na dupla qualidade de futuro 

acionista maioritário e de principal credora da Sociedade Visada, na definição do 

referido plano e na sua posterior execução, assumindo o objetivo fundamental de 

criação de condições mínimas de sustentabilidade financeira para a Sociedade Visada e 

suas participadas, mostrando-se disponível para a definição e para a implementação das 

operações de saneamento, incluindo ao nível da restruturação/reforço dos seus capitais 

próprios, que se mostrem apropriadas à inversão da tendência de crescimento 

acentuado do nível de capitais próprios consolidados negativos verificada nos últimos 

exercícios. 

 
1.6 Finalmente, considera o Conselho de Administração que a Oferta é ainda oportuna na 

medida em constitui uma opção de saída para os Acionistas do SDCI que lhes faculta 

uma oportunidade de monetização do respetivo investimento e que lhes permitirá, 

assim, mitigar as consequências negativas que para aqueles acionistas vêm decorrendo 

do progressivo agravamento da situação da Sociedade Visada, num cenário em que 

importa igualmente considerar que a oportunidade agora disponível dificilmente se 
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repetirá num horizonte temporal que agora se possa antever, tendo em conta, 

nomeadamente, a situação patrimonial da Sociedade Visada e a ausência de perspetiva 

de rentabilidade futura das suas participações (seja pela via do rendimento das ações, 

seja por via da sua valorização).  

 

1.7 Tal oportunidade mostra-se ainda mais relevante quando este Conselho de 

Administração entende que, no momento atual, o preço oferecido para as ações da SDCI 

é ajustado, tendo em conta os seguintes fatores:  

o O valor patrimonial altamente negativo da SDCI, conforme evidenciado nas suas 

contas consolidadas; 

o O agravamento desse valor patrimonial negativo pelos factos divulgados ao 

mercado por esta sociedade em 23 de dezembro de 2016, resultantes da decisão 

de constituição de imparidade pelo valor da sua participação na Soares da Costa 

Construção SGPS, S.A, apenas parcialmente compensado pelos efeitos da venda 

das participações em concessões rodoviárias; 

o A dimensão das contingências que afetam a SDCI, conforme vêm sendo 

oportunamente divulgadas na informação disponibilizada pela Sociedade Visada; 

o O prémio relevante que o preço oferecido incorpora relativamente ao valor pelo 

qual as ações objeto da Oferta vêm sendo negociadas; e 

o A total ausência de expectativa de que a Sociedade Visada venha a estar em 

condições de realizar quaisquer distribuições aos seus acionistas, atenta a 

situação dos capitais próprios consolidados e de sobre-endividamento que a 

afeta. 

  

1.8 O Conselho de Administração considera que o presente Relatório integra um conjunto 

de informações relevantes cujo objetivo é o de contribuir para que os Acionistas do SDCI 

possam, em ponderação de quanto aqui se refere e de todos os demais elementos que 

considerem convenientes, tomar uma decisão esclarecida quanto à posição a assumir 

relativamente à Oferta.  

 

2. Os termos da Oferta  

Os valores mobiliários objeto da Oferta são 160.000.000 Ações, representativas da 
totalidade do capital social da SDCI, as quais se encontram divididas em duas categorias:  
 

(i) 159.994.482 Ações Ordinárias e  
(ii) 5.518 Ações Preferenciais. 
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2.1. Oferente  

De acordo com a informação constante do Projeto de Prospeto da Oferta e do Projeto de 
Anúncio de Lançamento da Oferta, a Oferente é a Investéder.  

É referido no Projeto de Prospeto da Oferta que a Oferente não detém quaisquer 
participações do capital social do SDCI e, tanto quanto é do conhecimento da mesma 
Oferente, não lhe são imputáveis quaisquer direitos de voto nos termos do número 1 do 
artigo 20.º do Cód.VM.  

Igualmente consta no Projeto de Prospeto da Oferta, que a Oferente não adquiriu Ações nos 
seis meses imediatamente anteriores à data do Anúncio Preliminar, sendo igualmente 
referido pelo Oferente que, tanto quanto é do seu conhecimento, o mesmo acontece 
relativamente a qualquer pessoa que, com a Oferente, esteja em qualquer das relações a 
que se refere o n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.  

Importa referir que a SDCI não detém ações próprias.  

2.2. Qualificação da Oferta e Ações objeto da mesma  

A Oferta é geral e voluntária, de forma que abrange a totalidade das Ações que, no 
momento em que a Oferta efetivamente se concretize, não sejam diretamente detidas pela 
Oferente e que forem objeto de válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 
 
Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de transmissão da ordem de 
venda, e até ao encerramento da Oferta, se encontrem integralmente realizadas, com todos 
os direitos que lhes são inerentes e livres de quaisquer ónus, encargos ou 
responsabilidades, bem como de quaisquer limitações ou vinculações de outra ordem, 
nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais e/ou à sua 
transmissibilidade.  
 
A aceitação da Oferta pelos seus destinatários está sujeita ao cumprimento dos respetivos 
requisitos legais e regulamentares, incluindo os que sejam constantes de lei estrangeira, 
quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 
 
De acordo com o indicado pela Oferente, e não obstante a CMVM não ter ainda emitido a 
declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, a Oferente, nos projectos de 
Anúncio e de Prospeto considera que se encontram reunidos os pressupostos para poder vir 
a beneficiar, mediante requerimento que já apresentou para esse efeito, da derrogação do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição subsequente, caso ultrapasse, 
diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, em resultado da aquisição de 
Ações no âmbito da presente Oferta, qualquer dos limiares de imputação de direitos de 
voto na Sociedade Visada previstos no n.º 1 do artigo 187.º do Cód.VM, uma vez que a 
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Oferta é geral e cumpre, na presente data (e, tanto quanto é a expectativa da Oferente, 
continuará a cumprir quando a Oferta se venha efetivamente a concretizar), os requisitos 
relativos à contrapartida mínima previstos no artigo 188.º do Cód.VM para as ofertas 
obrigatórias, tendo por isso a Oferente a expectativa que a CMVM venha a emitir a 
declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, concedendo-lhe a derrogação 
requerida. 
 
A eficácia da Oferta está condicionada à aquisição pela Oferente, no âmbito da Oferta, de 
um número de Ações representativas de mais de 50% do capital social e dos direitos de voto 
da Sociedade Visada. 
 
Correspondendo esta condição de sucesso da Oferta a um interesse da Oferente não se 
mostra necessário, ou adequado, que o Conselho de Administração se pronuncie sobre o 
mesmo, embora se registe que esse mesmo interesse parece coerente com os objetivos 
estratégicos definidos pela Oferente para a Sociedade Visada e que estes objetivos são 
materialmente coincidentes com os objetivos estratégicos oportunamente definidos por 
este Conselho de Administração. Sublinha-se ainda, neste contexto, o carácter geral da 
Oferta, com as vantagens que decorrem de tal circunstância, tais como a garantia de 
tratamento equitativo de todos os Acionistas e a atribuição a todos eles da oportunidade de 
desinvestimento integral, em condições de preço ajustadas, já acima identificadas e adiante 
retomadas, o que corresponde a dois fatores também entendidos como muito positivos por 
este Conselho de Administração.  
 

2.3. Condições para o lançamento da Oferta  

Nos termos indicados pela Oferente no Anúncio Preliminar, o lançamento da Oferta 
encontrava-se sujeito:  

a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da CMVM, nos termos do disposto no 
artigo 114.º do Cód.VM, com a contrapartida de € 0,027 por Ação;  

b) à obtenção da declaração pela CMVM da derrogação do dever de lançamento, pela 
Oferente e/ou por quaisquer pessoas que com ela estão em qualquer das situações 
previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, de oferta pública de aquisição 
subsequente, em resultado da aquisição de Ações no âmbito da presente Oferta, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, ainda que 
subordinada à subsistência dos respetivos pressupostos; 

c) à concretização da alienação pela SDCI das participações indiretamente detidas por 
esta nas Sociedades Intevias – Serviços de Gestão, S.A., Scutvias – Autoestradas da 
Beira Interior, S.A., MRN- Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A., Portvias – 
Portagem da vias, S.A. (sociedades que operam no âmbito da Concessão Beira 
Interior), Auto – Estradas XXI Transmontana, S.A., Operestradas XXI, S.A. e 
Exproestradas XXI, S.A. (sociedades que operam no âmbito da subconcessão da 
Autoestrada Transmontana), nos termos descritos na comunicação feita ao Mercado 
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no dia 23 de dezembro de 2016 , com pagamento, pelo respetivo comprador, do 
preço devido pelas mesmas participações sociais; 

d) à aquisição pela Oferente dos Créditos a Adquirir, por efeito da verificação das 
condições suspensivas a que a mesma aquisição se encontra sujeita, tal como 
referidas no comunicado da Sociedade Visada divulgado também no dia 23 de 
dezembro de 2016. 

e) à obtenção das aprovações e autorizações legais e administrativas que se venham a 
revelar exigíveis nos termos da lei portuguesa aplicável. 

No Projeto de Anúncio de Lançamento e no Projeto de Prospeto, a Oferente, para além do 
que já se referiu acima relativamente à condição mencionada na alínea b), veio esclarecer, 
relativamente à condição referida na alínea e), que, de acordo com a análise entretanto já 
concluída, a Oferta não se encontra sujeita à obtenção de quaisquer aprovações ou 
autorizações legais ou administrativas adicionais, nos termos da lei portuguesa aplicável, 
pelo que a referida condição deixou de ser relevante no atual contexto. 

A Oferente listou ainda, nos diversos documentos da Oferta, um conjunto de pressupostos 
relativos à decisão de lançamento da mesma que a seguir se transcrevem: 

“Para os devidos efeitos, e designadamente do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, a 
Oferente declara que, sem prejuízo do referido no parágrafo 18, a decisão de lançamento da 
Oferta se fundou e teve como pressuposto que, entre a data de divulgação do Anúncio 
Preliminar e o termo do prazo da Oferta, não ocorreu, nem ocorrerá, qualquer circunstância 
com impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira da Sociedade 
Visada, vista em termos consolidados. São exemplos de situações que podem ter tal impacto 
as seguintes:  
 
a) A adoção, sem o consentimento da Oferente, de deliberações pelos órgãos competentes 

da Sociedade Visada ou de sociedades que com elas se encontrem em relação de domínio 
ou de grupo, com sede em Portugal ou no estrangeiro (doravante, abreviadamente, 
sociedades em relação de domínio ou de grupo) que aprovem: 
(i) emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equiparados 

que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações representativas do capital 
social da Sociedade Visada; 

(ii) emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equiparados 
que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações representativas do capital 
social de sociedades em relação de domínio ou de grupo; 

(iii) a dissolução, transformação, fusão ou cisão ou qualquer outra alteração do 
contrato de sociedade da Sociedade Visada, ou de sociedades em relação de 
domínio ou de grupo; 

(iv) a emissão de valores mobiliários representativos de dívida, pela Sociedade Visada 
ou por sociedades em relação de domínio ou de grupo; 

(v) qualquer distribuição de bens ou reservas a acionistas pela Sociedade Visada; 
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(vi) a amortização, ou extinção por outra via, de ações da Sociedade Visada ou de 
sociedades em relação de domínio ou de grupo; 

(vii) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de alienação 
ou de oneração, de ações da Sociedade Visada ou de sociedades que se encontrem 
em relação de domínio ou de grupo; 

(viii) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de alienação 
ou de oneração de outras participações sociais ou valores mobiliários; 

(ix) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de 
alienação, ou de oneração de ativos da, ou pela, Sociedade Visada, ou de, ou por, 
sociedades em relação de domínio ou de grupo, incluindo trespasse ou cessão de 
titularidade, uso, usufruto, exploração, ou promessa de trespasse ou cessão de 
titularidade, uso, usufruto ou exploração ou assunção de compromissos de 
alienação ou cedência de tais ativos; 

 
b) A conclusão da Oferta despoletar o vencimento de qualquer obrigação da Sociedade 

Visada ou de sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo ou 
atribuir direito de denúncia ou resolução de qualquer acordo relevante celebrado pela 
Sociedade Visada ou por sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou 
de grupo;  

 
c) A propositura de quaisquer ações ou o desenvolvimento de quaisquer diligências, de 

qualquer natureza, contra a Sociedade Visada ou as sociedades que com esta estejam em 
relação de domínio ou de grupo e que tenham por objetivo ou por efeito possível a 
execução de bens que integrem o património das mesmas sociedades ou a limitação, 
ainda que transitória, da sua liberdade de disposição dos mesmos bens, incluindo, sem 
limitação, no que se refere a quaisquer penhoras, arrestos ou arrolamentos e, bem assim, 
a processos de insolvência, de recuperação, de revitalização ou quaisquer outros que 
tenham ou possam ter, efeitos equivalentes; ou 

 
d) A prática ou abstenção, pela Sociedade Visada ou por sociedade que com esta esteja em 

relação de domínio ou de grupo ou por qualquer outra entidade, de qualquer decisão ou 
ato ou a ocorrência de qualquer evento ou circunstância que possa resultar numa 
alteração patrimonial desfavorável relevante, não emergente do curso normal dos 
negócios, na situação da Sociedade Visada ou de sociedades que com ela se encontrem 
em relação de domínio ou de grupo, relativamente à situação evidenciada nos respetivos 
documentos de prestação de contas consolidados referentes a 30 de junho de 2016 ou, 
quando existam, relativamente ao último balanço anual, semestral ou trimestral 
publicado subsequentemente a essa data ou outros factos autonomamente divulgados. 

 
Igualmente para os efeitos, entre outros, do artigo 128.º do Cód.VM, a Oferente desde já 
esclarece, por referência ao que se refere nos parágrafos anteriores, que: 
 
a) Não considerará como relevantes para que se possa prevalecer do disposto nos referidos 

parágrafos anteriores a concretização, na pendência da Oferta, de qualquer operação 
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que se encontre já prevista no plano de reestruturação financeira da Sociedade Visada, 
tal como divulgado pela mesma Sociedade Visada através do seu comunicado divulgado 
nesta mesma data; e 

 
b) Apesar de se tratar da eventual concretização de um risco já divulgado pela Sociedade 

Visada e, portanto, já conhecido pela Oferente na presente data, constitui entendimento 
da Oferente que constituirá um facto com potencial impacto significativo na situação 
patrimonial, económica e financeira da Sociedade Visada a eventual condenação desta 
no pagamento de qualquer montante no âmbito do processo judicial em curso a respeito 
da liquidação de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas promovida pela 
Administração Fiscal em 2005 na sequência da operação de reestruturação e de 
reorganização societária concluída em 2002, conforme melhor descrito na nota 29 dos 
documentos de prestação de contas consolidadas da Sociedade Visada referentes ao 
exercício de 2015. A verificação de tal situação na pendência da Oferta será pois, no 
entendimento do Oferente, reconduzível ao regime da alteração das circunstâncias, 
sendo neste caso intenção do Oferente solicitar a autorização da CMVM, nos termos do 
artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, para a revogação da Oferta. 

 
É ainda pressuposto da Oferta, designadamente para os efeitos do artigo 128.º do Cód.VM, 
a não ocorrência de qualquer alteração substancial nos mercados financeiros nacionais e 
internacionais e das respetivas instituições financeiras, não assumida nos cenários oficiais 
divulgados pelas autoridades da Zona Euro, e que tenha um impacto substancial negativo na 
Oferta, excedendo os riscos a ela inerentes ou nos valores mobiliários por esta visados. 
 
Ao lançar a Oferta, a Oferente não renuncia a quaisquer direitos, nomeadamente o direito 
de solicitar à CMVM a modificação ou revogação da Oferta no que respeita a factos ou atos 
que não estejam consistentes com os pressupostos constantes do Anúncio Preliminar e do 
Anúncio de Lançamento, nomeadamente aqueles atos ou factos cujos efeitos ou 
consequências ainda não estejam integralmente verificados ou não sejam totalmente 
conhecidos pela Oferente no momento de divulgação do Anúncio Preliminar e do Anúncio de 
Lançamento. 
 
Nos termos do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, mediante aprovação da CMVM, a qual 
deverá ser solicitada num período de tempo razoável, a Oferta poderá ser modificada ou 
revogada, em caso de alteração imprevisível e substancial das circunstâncias que, de modo 
cognoscível pelos destinatários, hajam fundado a decisão de lançamento da Oferta. “ 

Fim de transcrição. 

Correspondendo as condições e os pressupostos acima referidos a condições e pressupostos 
que, ou são usuais em operações desta natureza, ou correspondem a um interesse sério de 
que a Oferente faz depender a sua decisão de se tornar acionista maioritário da SDCI nos 
termos da Oferta, sublinha-se apenas o facto de as condições acima referidas se mostrarem 
coerentes com os objetivos estratégicos definidos pela Oferente para a Sociedade Visada, e 
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que são materialmente coincidentes com os objetivos estratégicos oportunamente 
definidos por este Conselho de Administração. 

2.4. Condições da Oferta  

Uma vez lançada, a Oferta encontra-se, nos termos previstos no Anúncio Preliminar, no 
Projeto de Anúncio de Lançamento e no Projeto de Prospeto da Oferta, sujeita ás seguintes 
condições, sem cujo preenchimento a mesma não será eficaz:  

a) à aquisição, pela Oferente, até à data e em resultado da liquidação física e financeira 
da Oferta, de um número de Ações que representem mais de 50% (cinquenta por 
cento) do capital social e direitos de voto correspondentes à totalidade das Ações da 
Sociedade Visada;  

b) à declaração, pela CMVM, da derrogação do dever de lançamento de oferta 
subsequente, em resultado da aquisição de Ações no âmbito da Oferta, nos termos 
do nº 1 alínea a) e nº 2 do artigo 189º do Cód.VM, ainda que subordinada à 
subsistência dos pressupostos respetivos;  

c) À verificação, ou à não verificação, consoante o caso, dos pressupostos enunciados 
no Projeto de Prospeto, e acima transcritos no ponto anterior que condicionam a 
decisão do lançamento da Oferta e da sua manutenção ou derrogação. 

Correspondendo as condições acima referidas a condições que, ou são usuais em operações 
desta natureza, ou correspondem a um interesse de que a Oferente faz depender a sua 
decisão de se tornar acionista maioritário da SDCI nos termos da Oferta, entende este 
Conselho de Administração não dever pronunciar-se sobre tal matéria. 

2.5. Contrapartida  

A contrapartida oferecida é de € 0.027 (dois virgula sete cêntimos do euro) por Ação, a 
pagar em numerário.  

Indica a Oferente, no Anúncio Preliminar da Oferta, no Projeto de Anúncio de Lançamento e 
no Projeto de Prospeto, que a contrapartida oferecida cumpre o disposto no artigo 188º do 
Cód.VM, na medida em que (i) é superior ao preço médio ponderado das Ações na 
Euronext, nos seis meses imediatamente anteriores à data do Anúncio Preliminar e (ii) é 
mais elevada do que qualquer preço pago por Ação nesse mesmo periodo pela Oferente ou 
por qualquer pessoa que, em relação a ela, esteja em alguma das situações referidas no nº 1 
do artigo 20º do Cod.VM, considerando que não ocorreram quaisquer aquisições a este 
titulo. 

O Conselho de Administração apresenta um conjunto de informações relativas ao preço no 
ponto 3 deste Relatório.  

 



 

 
 
 

 14 

2.6. Prazo  

O prazo da Oferta não se encontra ainda definido no Projeto de Anúncio de Lançamento e 
no Projeto de Prospeto da Oferta.   

Nos termos da lei este prazo só começará a correr após o lançamento da Oferta, a realizar 
mediante a publicação do Anúncio de Lançamento e do Prospeto da Oferta, sendo que este 
lançamento depende, conforme acima referido, e entre outras condições, do registo da 
Oferta pela CMVM. O prazo da Oferta, contado a partir do respetivo lançamento, poderá 
oscilar entre 2 e 10 semanas e constará do Anúncio de Lançamento e do Prospeto da Oferta.  

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 183.º do Cód.VM, o Período da Oferta pode ser 
prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a requerimento da Oferente, em 
caso de revisão da Oferta, de lançamento de oferta concorrente ou quando a proteção dos 
interesses dos destinatários o justifique. 
 

2.7. Qualidade de sociedade aberta  

A Oferente pretende adquirir na Oferta um número de Ações da SDCI que poderá ser 
representativo de até 100% do capital social.  
 
A Oferente indica também no Projeto de Anúncio de Lançamento e no Projeto de Prospeto 
da Oferta, que, “caso a Oferente venha a atingir ou ultrapassar, diretamente ou nos termos 
do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 
social da Sociedade Visada, e (ii) 90% dos direitos de voto abrangidos pela Oferta, por efeito 
da Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e relevantes para o cálculo de tal 
percentagem, a Oferente irá recorrer ao mecanismo da aquisição potestativa previsto no 
artigo 194.º do Cód.VM, o que implicará a imediata exclusão de negociação das Ações no 
Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon, ficando vedada a sua readmissão pelo prazo 
fixado na lei”.  
 
Mais se refere que a Oferente tem o entendimento de que, mesmo que os limiares referidos 
no parágrafo anterior não sejam atingidos e que, portanto, não seja possível nesse contexto 
recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa aí previsto, a situação da Sociedade Visada 
continuará a aconselhar que seja seriamente ponderada a exclusão de negociação das 
Ações no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon e manifesta, por isso, a sua intenção 
de, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, poder vir mais tarde a procurar a efetiva 
concretização, por outra via, desse objetivo, incluindo a possibilidade de, em caso de 
verificação dos pressupostos de aplicação de tal disposição legal, poder vir a recorrer ao 
mecanismo alternativo de aquisição potestativa previsto no artigo 490.º do Código das 
Sociedades Comerciais. 
 
Ainda segundo a Oferente, esta posição assume como principais razões justificativas a 
reduzida dimensão do respetivo ativo após verificação das condições de lançamento da 
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Oferta, o baixo volume da sua atividade, a elevada dimensão do seu passivo e a 
inviabilidade de, em horizonte temporal razoável, permitir a remuneração, por qualquer 
forma, do investimento dos acionistas. 
 
Este Conselho, ponderadas as razões indicadas e tudo o mais quanto já referiu neste 
Relatório, entende que a concentração da totalidade do capital social num único acionista, 
que seja também o principal credor da Sociedade Visada, permitirá colher os benefícios de 
uma gestão integrada dos interesses credores e acionistas sem qualquer impacto naqueles 
que, por qualquer razão (como aconteceria com eventuais acionistas minoritário sobrantes) 
não partilhassem aquela dupla qualidade. Por outro lado, este Conselho partilha ainda do 
entendimento afirmado pela Oferente segundo o qual a exclusão de negociação das Ações 
do Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon corresponde, no atual momento, à solução 
mais adequada à criação de condições para a sua sustentabilidade futura e à salvaguarda de 
todos os potenciais interesses em presença. 

3. Preço oferecido pela Oferente 

3.1. Comparação com o mínimo legal  

O Preço da Oferta de € 0,0270 por Ação é superior ao preço médio ponderado das Ações do 
SDCI na Euronext Lisbon, nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do 
Anúncio Preliminar. Este valor supera assim o preço mínimo fixado na regulamentação para 
ofertas públicas de aquisição obrigatórias, constante do número 1 do artigo 188º do 
Cód.VM.  

O Preço da Oferta de € 0,0270 representa um valor 12,5 % acima da cotação de fecho de € 
0,0240 da sessão imediatamente anterior à divulgação do Anúncio Preliminar.  

O gráfico seguinte ilustra a evolução da cotação das Ação no período de seis meses que 
antecede a data de publicação do anúncio preliminar da Oferta (23 de dezembro de 2016), 
período relevante para aferição do preço mínimo legal obrigatório. O preço médio 
ponderado das Ações neste período, que vai desde 24 de junho de 2016 a 23 de dezembro 
de 2016, foi de € 0,0265.  
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Fonte: Euronext  

 3.2. Ações Preferenciais 

Entende a Oferente que o preço oferecido deve aplicar-se, por igual, às Ações Ordinárias e 
às Ações Preferenciais. 
 
A este respeito deverá salientar-se que não existiram quaisquer transações em bolsa de 
Ações Preferenciais desde o dia 22 de fevereiro de 2010.  
 
No entanto, se tivermos em conta que, em conformidade com o disposto no nº. 3 do artigo 
342 do Código das Sociedades Comerciais, as Ações Preferenciais gozam atualmente do 
direito de voto e que não existe qualquer expectativa de, no futuro, a Sociedade Visada vir a 
distribuir quaisquer dividendos a quaisquer acionistas (incluindo os titulares das Ações 
Preferenciais), deverá considerar-se que o valor das Ações Preferenciais equivalerá ao valor 
das Ações Ordinárias, atenta a manifesta equivalência prática do estatuto e do valor 
económico intrínseco de umas e de outras. 
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3.3. Cálculo dos prémios à cotação média da SDCI em diferentes lapsos temporais  

A Oferente começa por considerar que o preço da Oferta de € 0,027 por Ação é superior ao 
preço médio ponderado dos seis meses imediatamente anteriores à data do Anúncio 
Preliminar.  

 

Conclui-se que a Oferta representa: 

(i) um prémio de 8,7%, 13,5% e 1,8% em relação ao preço médio ponderado das Ações 
Ordinárias da Sociedade Visada, nos um, três e seis meses, respetivamente, 
anteriores ao Anúncio Preliminar da Oferta (calculado com base nas cotações 
registadas no  Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon); e 

(ii) um prémio de 12,5% em relação ao preço de fecho na data de divulgação do 
Anúncio Preliminar. 

3.4. Valor da Oferta e Valor Contabilístico da Ação 

Deverá ter-se em consideração que a SDCI tem vindo a apresentar um valor de capital 
próprio consolidado negativo desde o final de 2014, do qual resulta naturalmente um valor 
contabilístico por ação negativo.  
 
A esta realidade, acresce a informação divulgada por esta Sociedade Visada no passado dia 
23 de dezembro de 2016, sobre a decisão de constituição de uma imparidade pelo valor da 
sua participação na Soares da Costa Construção SGPS, S.A. cujo impacto nos capitais 
próprios consolidados será de € -33.500.000 e sobre a venda das concessões rodoviárias, 
cujo impacto nos capitais próprios consolidados será de € 19.500.000 que não se encontram 
por isso refletidos no valor de mercado das Ações SDCI na data do referido anúncio. 

O Conselho de Administração do SDCI considera por isso que o valor da contrapartida 
oferecida pela Investéder, para além de ser muito superior ao valor patrimonial das Ações 
SDCI, é igualmente mais elevado que o mínimo legal, apesar de este valor não incorporar 
sequer os factos relevantes divulgados em 23 de dezembro de 2016 e acima referidos. Por 
estas razões, e pelas demais razões que se enunciaram no § 1.7 acima, entende este 
Conselho de Administração que o preço oferecido corresponde a uma contrapartida 

Prémio da contrapartida sobre a performance da Ação SDCI

Por ação (€) Prémio

Contrapartida da Oferta 0,0270

Preço médio ponderado pelo volume último mês 0,0248 8,7%

Preço médio ponderado pelo volume últimos 3 meses 0,0238 13,5%

Preço médio ponderado pelo volume últimos 6 meses 0,0265 1,8%

Preço de fecho no dia 23-dez-2016 0,0240 12,5%

Nota: Preços referentes às Ações Ordinárias 
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ajustada para que os accionistas da SDCI possam ponderar a oportunidade que lhes é 
concedida, neste contexto, para monetizar o investimento que fizeram na SDCI. 

4. Os planos estratégicos da Investéder para a SDCI – repercussões da aquisição proposta 
nos interesses do SDCI, em geral, nos dos acionistas e nos demais sujeitos relevantes para 
a sustentabilidade da sociedade (stakeholders)  

4.1. Os objectivos da Oferta e a estratégia da Investéder para a SDCI  

Tendo em conta as informações divulgadas pela Oferente na data de publicação do Anúncio 
Preliminar e constantes do Projeto de Anúncio de Lançamento e do Projeto de Prospeto, a 
Sociedade Visada sublinha a integral coerência entre os objetivos estratégicos propostos 
pela Oferente e aqueles que há muito foram assumidos, por este Conselho de 
Administração, como os objetivos estratégicos a que a SDCI poderia propor-se. 

Este Conselho de Administração regista ainda a declaração da Oferente de que tem o 
propósito de participar ativamente, na dupla qualidade de acionista maioritário e de 
principal credora da Sociedade Visada, na definição do plano de reestruturação financeira 
da SDCI e na posterior execução do mesmo plano, assumindo o objetivo fundamental de 
criação de condições mínimas de sustentabilidade financeira para a Sociedade Visada e suas 
participadas, o que deverá ser acompanhado da implementação das operações de 
saneamento, incluindo ao nível da restruturação/reforço dos seus capitais próprios, que se 
mostrem apropriadas à inversão da tendência de crescimento acentuado do nível de 
capitais próprios consolidados negativos verificada nos últimos exercícios e já acima 
referido.  
 
Digna ainda de nota é a disponibilidade da Oferente para que, simultaneamente com o 
redimensionamento e a reestruturação dos créditos sobre a Sociedade Visada e suas 
participadas, possam ser viabilizadas, a curto prazo, soluções de redução e/ou aumento de 
capital social (incluindo por via da conversão em capital de créditos que virão a ser detidos 
pela Oferente), contribuindo por esta via para a concretização da estratégia e dos principais 
objetivos de natureza financeira tidos em vista.  
 
Neste contexto, este Conselho de Administração retém a importância que o sucesso da 
Oferta pode ter na concretização dos objetivos a que a SDCI pode, hoje, propor-se, atenta a 
acima descrita coerência absoluta de interesses e propósitos e, bem assim, o compromisso 
assumido pela Oferente de prosseguir na concretização desses mesmos interesses e 
propósitos.  

4.2. A repercussão da Oferta sobre os interesses dos trabalhadores da SDCI 

O Projeto de Prospeto da Oferta assume que a Oferente não tem em vista promover 
qualquer alteração relevante na política de recursos humanos da Sociedade Visada ou das 
sociedades por esta dominadas. 
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4.3. A repercussão da Oferta sobre os interesses dos clientes, fornecedores e credores do 
SDCI  

O Conselho de Administração considera que, enquanto facto que pode contribuir para a 
promoção dos objetivos a que se Sociedade Visada se propõe, em especial no que se refere 
à criação de condições adequadas à sua sustentabilidade futura sem alteração dos objetivos 
estratégicos que foram oportunamente adotados por este Conselho de Administração, a 
concretização da Oferta poderá, na exata medida em que aqueles objetivos venham a ser 
efetivamente concretizados, afetar positivamente os interesses dos diversos stakeholders 
da SDCI. 

4.4. O estatuto de sociedade aberta  

Conforme já foi anteriormente referido, a Oferente pretende adquirir na Oferta um número 
de Ações do SDCI que poderão ser representativas de até 100% do capital social do SDCI. 
Mais se refere no Projeto de Prospeto ser intenção da Oferente recorrer ao mecanismo de 
aquisição potestativa do artigo 194º do Cód.VM, se verificados os pressupostos legais para o 
efeito, e, bem assim, caso os mesmos pressupostos não se verifiquem, de prosseguir no 
objetivo de, por outras formas legais e regulamentares admissíveis, adquirir a totalidade do 
capital social da Sociedade Visada, excluir as Ações de negociação em mercado 
regulamentado e requerer que a Sociedade Visada perca a qualidade de sociedade aberta. 

No ponto 2.7, para o qual se remete, este Conselho já se pronunciou sobre estes afirmados 
propósitos da Oferente.   

5. Intenção dos membros do Órgão de Administração que são simultaneamente Acionistas 
do SDCI, quanto à aceitação da Oferta  

Na presente data nenhum dos membros do Conselho de Administração do SDCI detém, 
direta ou indiretamente, ações da sociedade nem lhe são imputáveis quaisquer direitos de 
voto, não havendo por isso lugar a qualquer comunicação sobre a aceitação da oferta. 

 

6. Informação sobre a votação do presente Relatório pelo Conselho de Administração do 
SDCI  

O presente Relatório foi aprovado em reunião do Conselho de Administração do SDCI 
realizada em 19 de janeiro de 2017.  

A deliberação de aprovação foi tomada com o voto favorável dos administradores Manuel 
Alves Monteiro e José Manuel Fino e com a abstenção dos administradores António Castro 
Henriques e Gonçalo Andrade Santos. Estes últimos solicitaram que constasse deste 
relatório, que a sua abstenção era justificada pela participação que ambos detêm na 
sociedade Oferente e que, ainda assim, partilham integral e incondicionalmente o juízo que 
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os demais administradores formularam no presente relatório, cujos pressupostos e 
conclusões subscrevem por inteiro. 

 

7. Outras informações  

Até à presente data, o Conselho de Administração não recebeu por parte dos trabalhadores, 
diretamente ou através dos seus representantes, qualquer parecer quanto ás repercussões 
da Oferta ao nível do emprego.  

 


