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Investéder, Investimentos, Lda. 

Sede: Rua Gonçalves Zarco, n.º 21, 1º A, 1400-033 Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

Número único de matrícula e de pessoa coletiva 514 178 167 

Capital Social: € 5.000,00  

 

 
ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE  

OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ESCRITURAIS, AO 

PORTADOR, SEM VALOR NOMINAL, DAS QUAIS 159.994.482 SÃO AÇÕES ORDINÁRIAS E 

5.518 SÃO AÇÕES PREFERENCIAIS SEM VOTO, REPRESENTATIVAS DA TOTALIDADE DO 

CAPITAL SOCIAL DA SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. 

 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 183.º-A do Código dos Valores Mobiliários 

(“Cód.VM”), torna-se público o lançamento pela Investéder, Investimentos, Lda. de uma 

oferta pública geral e voluntária de aquisição das ações representativas do capital social da 

SDC – Investimentos, SGPS, S.A. (adiante designada por “Oferta”), nos termos e condições 

constantes do presente Anúncio de Lançamento e dos demais documentos da Oferta: 

 

1. A Oferente é a Investéder, Investimentos, Lda. (adiante designada por “Oferente”), 

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, cujo capital social integralmente subscrito e realizado 

de € 5.000,00, é detido, em partes iguais, por António Manuel Pereira Caldas Castro 

Henriques e Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos, que são 

simultaneamente gerentes da Oferente e Administradores, com responsabilidades 

executivas, na Sociedade Visada. 

 
2. A sociedade visada pela presente Oferta é a SDC Investimentos, SGPS, S.A., sociedade 

aberta com sede na Rua Julieta Ferrão, 10, 2º 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, com o capital social integralmente realizado de € 

160.000.000,00, representado por 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. (adiante designada por “Sociedade Visada”). Para os devidos 

efeitos, e em particular atendendo às disposições previstas no artigo 35º do Código 

das Sociedades Comerciais, é de referir que o capital próprio individual da Sociedade 

Visada de acordo com as demonstrações financeiras auditadas referentes aos 

https://www.gescontact.pt/514178167
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exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 20161 foi de € 6.571.496 e de € -

86.683.761, respetivamente. 

 
3. O intermediário financeiro representante da Oferente e encarregado da assistência à 

Oferta, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 113.º e do n.º 2 do 

artigo 337.º, ambos do Cód.VM, designadamente para a prestação dos serviços 

necessários à preparação, lançamento e execução da Oferta, é o Banco Comercial 

Português, S.A., com sede em Praça D. João I, 28, no Porto, matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e 

pessoa coletiva 501.525.882 e com o capital social de € 5.600.738.053,72, agindo 

através da sua área de banca de investimento (adiante designado “Millennium 

Investment Banking”). 

 
4. O objeto da Oferta é constituído pela totalidade das ações escriturais, ao portador, 

sem valor nominal, representativas do capital da Sociedade Visada, as quais se 

encontram divididas em duas categorias: (i) 159.994.482 acções ordinárias (adiante 

designadas por “Ações Ordinárias”) e (ii) 5.518 ações preferenciais sem voto (adiante 

designadas por “Ações Preferenciais Sem Voto” e, conjuntamente com as Ações 

Ordinárias, as “Ações”). Por força do disposto no artigo 342.º do Código das 

Sociedades Comerciais, e atendendo a que a situação da Sociedade Visada não lhe 

tem permitido distribuir quaisquer dividendos aos seus acionistas desde o exercício de 

2011, as Ações Preferenciais Sem Voto passaram a conferir direito ao voto, nos 

mesmos exatos termos em que esse direito é reconhecido às Ações Ordinárias, sendo 

essa a situação que se mantem já desde 2014. As Ações encontram-se admitidas à 

negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (adiante designado “Mercado 

Regulamentado Euronext Lisbon”), com os códigos ISIN:  

 

a) PTSCO0AE0004 (as Ações Ordinárias) 

b) PTSCO0VE0009 (as Ações Preferenciais Sem Voto) 

 

5. A Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer outros valores mobiliários que 

confiram direito à subscrição ou aquisição das Ações e que, nos termos do n.º 1 do 

artigo 187.º do Cód.VM, devessem ser objeto de uma oferta pública de aquisição 

obrigatória que fosse lançada sobre a Sociedade Visada. 

 

6. Não são detidos ou imputáveis à Oferente na presente data, nos termos e para os 

efeitos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, quaisquer direitos de voto na Sociedade 

Visada.  

 

                                                      
1 De acordo com o Relatório e Contas de 2016 da Sociedade Visada aprovado pelo respetivo Conselho de 
Administração, estando o mesmo na presente data ainda sujeito a aprovação em Assembleia Geral, que foi 
convocada para o dia 30 de maio de 2017 
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7. A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições 

previstos neste Anúncio de Lançamento e nos demais documentos da Oferta, a 

adquirir a totalidade das Ações que sejam objeto da Oferta e que, até ao termo do 

respetivo prazo, forem objeto de válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 

 

8. Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de 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, nomeadamente quanto aos respetivos direitos 

patrimoniais e/ou sociais, ou à sua transmissibilidade.  

 

9. A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica sujeita ao cumprimento dos 

respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei 

estrangeira, quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 

 

10. A contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de € 0,027 (dois vírgula sete 

cêntimos) por cada Ação.  

 
11. A contrapartida oferecida representa: 

 
(i) um prémio de 12,5% relativamente à última cotação de fecho das Ações 

Ordinárias no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon na data de 

publicação do Anúncio Preliminar; 

(ii) um prémio de cerca de 1,8% relativamente ao preço médio ponderado 

das Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, nos seis meses 

imediatamente anteriores à publicação do Anúncio Preliminar, o qual foi 

de cerca de € 0,0265. 

 

12. O montante total da contrapartida encontra-se assegurado nos termos do n.º 2 do 

artigo 177.º do Cód.VM. Para este efeito, a Oferente tem depositados junto do Banco 

Comercial Português os fundos necessários para fazer face ao pagamento de 

€4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil euros), correspondente ao valor 

máximo a pagar como contrapartida para as Ações. 

 

13. Desde os seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio 

preliminar da Oferta até à presente data, não se verificaram quaisquer transações de 

Ações, nem por parte da Oferente, nem de quaisquer pessoas que com ela estão em 

qualquer uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM. 

 
14. A Oferta irá iniciar-se às 8:30 horas do dia 15 de maio de 2017 e decorrerá até às 

15:00 horas do dia 2 de junho de 2017, podendo as respetivas ordens de venda ser 

recebidas até ao termo deste período. 
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15. Nos termos da lei, designadamente do disposto no n.º 2, do artigo 183.º do Cód. VM, o 

prazo da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a 

requerimento da Oferente, em caso de revisão, lançamento de oferta concorrente ou 

quando a proteção dos interesses dos destinatários o justifique. 

 

16. A operação será executada na Euronext Lisbon, devendo a aceitação da Oferta por 

parte dos seus destinatários manifestar-se durante o período da Oferta, através de 

ordens de venda transmitidas a sociedades corretoras, sociedades financeiras de 

corretagem ou intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e 

depósito de valores mobiliários. 

 
17. Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem 

comunicar diariamente à Euronext Lisbon as ordens dos seus clientes através do 

Sistema de Serviços Centrais de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre 

as 8:00 horas e as 19:00 horas, exceto no caso do último dia do Período da Oferta em 

que o período de transmissão através dos Serviços Centrais de Ofertas Públicas será 

entre as 8:00 horas e as 16:30 horas. 

 

18. Os intermediários financeiros deverão enviar ao Millennium investment banking 

(intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta) informação diária 

relativamente às ordens de aceitação e revogação recebidas, com indicação das 

respetivas quantidades globais, para o endereço de correio eletrónico 

dtit.intershare@millenniumbcp.pt. 

 

19. De acordo com o artigo 126.º, o n.º 3 do artigo 133.º e o n.º 6 do artigo 185.º-A, todos 

do Cód.VM, os detentores de Ações que aceitem a Oferta poderão revogar a sua 

declaração de aceitação através de comunicação escrita dirigida ao intermediário 

financeiro que recebeu tal declaração: 

(i) Em geral, até quatro dias antes do Termo da Oferta, i.e., até às 15:00 

horas do dia 29 de maio de 2017, inclusive; 

(ii) No caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do prazo 

da oferta, i.e., até às 15:00 do dia 2 de junho de 2017; 

(iii) No caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior 

ao termo da suspensão, com o direito à restituição do que tiver sido 

entregue. 

 

20. Serão da conta dos destinatários da Oferta todos os encargos inerentes à venda das 

Ações, designadamente as comissões devidas pela realização das transações em 

Sessão Especial do Mercado Regulamentado, as comissões de corretagem, os quais 

deverão ser indicados pelos intermediários financeiros no momento da entrega das 

ordens de venda, bem como os impostos que couberem na situação tributável do 

vendedor. 
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21. Os preçários de intermediação financeira estão disponíveis para consulta no sítio da 

internet da CMVM (www.cmvm.pt). 

 

22. Tal como comunicado no Anúncio Preliminar, uma das condições de lançamento a que 

a presente Oferta se encontrava sujeita era a da efectiva concretização da venda, 

pela Sociedade Visada, das participações sociais indirectamente detidas pela mesma 

Sociedade Visada nas sociedades Intevias – Serviços de Gestão, S.A., Scutvias – 

Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN- Manutençao de Rodovias Nacionais, S.A., 

Portvias – Portagem da vias, S.A. (sociedades que operam no âmbito da Concessão 

Beira Interior), Auto-Estradas XXI – Subconcessionária da Auto-Estrada Transmontana 

S. A., Operestradas XXI, S. A. e Exproestradas XXI – Transmontana, S. A. (sociedades 

que operam no âmbito da sub-concessão da Autoestrada Transmontana). A operação 

de alienação dessas participações ficou totalmente concluída no dia 27 de fevereiro 

de 2017 e, por essa via, a Sociedade Visada deixou de exercer, indiretamente, a 

actividade de exploração de concessões rodoviárias, o que implicou uma redução 

substancial do universo de actividades a que a Sociedade Visada e as suas participadas 

directas ou indirectas se dedicam.  

 
23. Neste novo contexto, a Oferente pretende que a Sociedade Visada e as suas 

participadas passem a concentrar a sua actividade nas demais áreas de negócio a que 

actualmente se dedicam, mantendo as grandes linhas de orientação estratégica 

oportunamente definidas pelo Conselho de Administração da Sociedade Visada, 

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 actualmente oneram a Sociedade 

Visada e que esta já tornou públicas, (ii) o continuado acompanhamento da situação 

da Soares da Costa Construção, SGPS, SA, atentas as posições de accionista 

minoritária e de credora que a Sociedade Visada detém 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. 

 

24. Tal como também constava antecipado no Anúncio Preliminar, regista-se ainda que a 

Oferente adquiriu recentemente um conjunto de créditos anteriormente detidos por 

diversas instituições de crédito sobre a Sociedade Visada e algumas suas participadas. 

Por essa via, a Oferente transformou-se na maior credora da Sociedade Visada. 

 
25. A Oferente tem assim o propósito de participar ativamente, na dupla qualidade de 

acionista maioritária e de principal credora da Sociedade Visada, na concretização do 

plano estratégico da Sociedade Visada, 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 

http://www.cmvm.pt/


 6 

nível de capitais próprios consolidados negativos verificada nos últimos exercícios. 

Antecipa-se, para esse efeito, como muito provável que, para prossecução dos 

objetivos de redimensionamento e de reestruturação dos créditos detidos pela 

Oferente sobre a Sociedade Visada e suas participadas, se torne como necessário 

apresentar, a curto prazo, à Assembleia Geral da Sociedade Visada soluções de 

redução e/ou aumento de capital social (incluindo por via da conversão em capital da 

totalidade ou de parte dos créditos hoje detidos pela Oferente), contribuindo por esta 

via para a concretização da estratégia e dos principais objetivos de natureza 

financeira tidos em vista. Sublinha-se ainda a este respeito que uma eventual 

concretização de uma solução de aumento do capital social por via de conversão em 

capital de créditos hoje detidos pela Oferente representará uma diluição automática 

da participação atualmente detida por todos os restantes acionistas da Sociedade 

Visada, a qual poderá vir a ser muito significativa, atento o montante daqueles 

créditos.   

 
26. Após a data de publicação do Anúncio Preliminar, a Oferente concluiu que a Oferta 

não se encontra sujeita à obtenção de quaisquer aprovações ou autorizações legais ou 

administrativas, nos termos da lei aplicável. Em particular, no que se refere 

especificamente à Autoridade da Concorrência, teve a Oferente a oportunidade de 

concluir que, não obstante a aquisição de mais de 50% dos direitos de voto da 

Sociedade Visada corresponda a uma operação de concentração, tal como definida no 

artigo 36.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio, não se verificam no caso os pressupostos 

de que, nos termos do artigo 37.º da mesma Lei, depende a sujeição das operações de 

concentração a notificação prévia à Autoridade da Concorrência. Esta mesma 

conclusão da Oferente foi transmitida formalmente à Autoridade da Concorrência por 

comunicação datada de 10 de janeiro de 2017. 

 
27. A Oferente apresentou, em 12 de janeiro de 2017, um requerimento à CMVM para que 

fosse emitida a declaração de derrogação do dever de lançamento de oferta pública 

de aquisição subsequente, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 189.º do Cód.VM, em caso de ultrapassagem, diretamente ou nos termos do 

n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, por força da aquisição de Ações no âmbito da presente 

Oferta, dos limiares de imputação de direitos de voto na Sociedade Visada a que se 

refere o n.º 1 do artigo 187.º do Cód. VM. Em resposta ao requerimento apresentado 

pela Oferente, em 5 de maio de 2017, i.e., em momento anterior à obtenção do 

registo da Oferta, a CMVM pronunciou-se no sentido de não ser possível deferir o 

pedido de derrogação apresentado pela Oferente, porquanto, de acordo com o 

entendimento da CMVM, a derrogação do dever de lançamento de oferta pública de 

aquisição obrigatória apenas pode ser declarada após o apuramento e divulgação dos 

resultados da Oferta, pois apenas nesse momento será possível aferir o 

preenchimento dos pressupostos legais de que a mesma depende e emitir a 

correspondente declaração, uma vez concluído encontrar-se plenamente 

salvaguardada a posição jurídica dos acionistas minoritários. Não obstante, a CMVM 

declarou igualmente que, dado a presente Oferta ser geral e, naquela data, a 
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contrapartida proposta não determinar a necessidade de convocação de auditor, a 

derrogação poderá vir a ser concedida desde que a Oferente e/ou as entidades que 

com ele se encontram em algumas das situações previstas no artigo 20.º do Cód.VM 

não adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até ao termo desta e 

não se verifique qualquer circunstância suscetível de determinar que a mesma se 

tenha tornado não justificada ou não equitativa. 

 
28. Tendo em conta o exposto anteriormente, considera a Oferente ser de prosseguir com 

o lançamento da Oferta, na medida em que entende estarem reunidos os pressupostos 

para poder vir a beneficiar, mediante requerimento, 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 

Oferta é geral e que, na presente data, a contrapartida proposta não determina a 

necessidade de convocação de auditor. Assim, e desde que a Oferente e/ou as 

entidades que com ela se encontram em alguma das situações previstas no artigo 20.º 

do Cód. VM não adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até ao 

termo desta, é expectável, no entender da Oferente, que a CMVM venha a emitir a 

declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM. 

 
29. 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. Tendo em conta que a Oferente não detém 

quaisquer ações representativas do capital social da Sociedade Visada, a Oferente 

necessitará de adquirir durante a pendência da Oferta um total de pelo menos 

80.000.001 Ações (entre Ações Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para que a 

Oferta seja considerada eficaz.  

 

30. Para os devidos efeitos, e designadamente do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, a 

Oferente declara que, para além do que se referiu no Anúncio Preliminar a respeito 

das condições de lançamento da Oferta, entretanto verificadas, a decisão de 

lançamento da Oferta se fundou e teve ainda 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: 
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(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; 

(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 
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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. 

 
31. 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 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 em 23 de dezembro de 2016; 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 37 dos documentos de prestação de 
contas consolidadas da Sociedade Visada referentes ao exercício de 2016. 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. 

 

32. 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. 

 

33. 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. 
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34. O órgão de administração da Sociedade Visada não está limitado nos termos do n.º 1 

do artigo 182.º do Cód.VM, uma vez que a exceção do n.º 6 do mesmo artigo se 

aplica, pelo facto de a Oferente não estar sujeita às mesmas regras. 

 

35. Acresce que nem a Oferente nem a Sociedade Visada comtemplam nos respetivos 

estatutos qualquer disposição referida pelo n.º 1 do artigo 182.º-A do Cód.VM. 

 

36. O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado 

que terá lugar na Euronext Lisbon e que se espera vir a ter lugar no dia 5 de junho de 

2017, o primeiro dia útil após o final do período da Oferta, em hora a designar no 

respetivo Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado, a publicar pela 

Euronext Lisbon, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos 

resultados da Oferta. 

 

37. A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá nos termos do Sistema de 

Liquidação e Compensação previstos no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de 

acordo com o previsto no aviso relativo à Sessão Especial de Mercado Regulamentado 

referente à Oferta, prevendo-se que a referida liquidação venha a ocorrer em 7 de 

junho de 2017. 

 

38. 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 Euronext Lisbon, ficando vedada a 

sua readmissão pelo prazo fixado na lei. Tendo em conta que a Oferente não detém 

quaisquer ações representativas do capital social da Sociedade Visada, a Oferente 

necessitará de adquirir durante a pendência da Oferta um total de pelo menos 

144.000.000 Ações (entre Ações Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para 

poder vir a recorrer ao mecanismo da aquisição potestativa aqui descrito. 

 
39. Mais se refere que a Oferente tem o entendimento de que, mesmo que os limiares 

acima referidos 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 Euronext Lisbon. Com efeito, nesse 

sentido depõem, entre outros, a reduzida dimensão respetivo do ativo após 

verificação das condições de lançamento da 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. Por isso, a Oferente manifesta a sua intenção de, nos termos legais e 
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regulamentares aplicáveis, prosseguir tendo em vista a concretização, por outra via, 

desse objetivo, incluindo a possibilidade de, em caso de verificação dos pressupostos 

de aplicação de tal disposição legal, fazer uso do disposto na alínea b) do número 1 

do artigo 27.º do Cód.VM, requerendo à CMVM a perda da qualidade de sociedade 

aberta da Sociedade Visada, cuja declaração implicará a imediata exclusão de 

negociação das Ações do Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, ficando vedada a 

sua readmissão pelo prazo fixado na lei e de, posteriormente, poder vir a recorrer ao 

mecanismo alternativo de aquisição potestativa previsto no artigo 490.º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 

40. O Prospeto da Oferta encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, sem 

custos, em suporte físico na sede da Oferente e na sede do Millennium Investment 

Banking e, em formato eletrónico, no sítio da CMVM na internet (www.cmvm.pt). 

 

41. O relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada sobre a oportunidade e 

os termos e condições da Oferta foi tornado público no dia 20 de janeiro de 2017 e 

encontra-se disponível para consulta no sítio da CMVM na internet (www.cmvm.pt). 

 
42. A Oferta foi objeto de registo prévio na CMVM, no dia 11 de maio de 2017, sob o n.º 

9212. 

 

 

Lisboa, 11 de maio de 2017 

 

 

 

A Oferente 

INVESTÉDER, Investimentos, Lda. 

 

 

O Intermediário Financeiro 

Millennium investment banking 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/

