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SUMÁRIO DO PROSPETO 

Os sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação designados por «Elementos». Tais 

Elementos são enumerados nas Secções A a E (A.1 - E.7). O presente sumário contém todos os Elementos que 

devem ser incluídos num sumário para o tipo de valores mobiliários e emitente em causa.  Na medida em que um 

determinado número de pontos não precisam de ser abordados, a numeração dos Elementos poderá não ser 

sequencial. Embora possa ser exigida a inclusão de um determinado Elemento no sumário por causa do tipo de 

valores mobiliários e emitente, é possível que não possa ser dada qualquer informação relevante sobre tal 

Elemento. Neste caso, será incluída uma breve descrição do ponto com a menção “Não aplicável”. 

A.-Introdução e Advertências 

A.1 Advertência 

geral relativa 

ao sumário 

Este sumário deve ser lido como uma introdução ao prospeto (o “Prospeto”) relativo à oferta 

(a “Oferta”) pela Sonaecenter, Serviços, S.A. (o “Oferente”) de até 217.360.000 ações 

ordinárias existentes (as “Ações da Sociedade”), no capital social da Sonae MC, SGPS, S.A. 

(a “Sociedade”) através de (i) uma oferta pública a investidores qualificados e não 

qualificados em Portugal (a “Oferta de Retalho”) e (ii) uma oferta particular internacional a 

certos investidores institucionais em várias outras jurisdições (a “Oferta Institucional”), e a 

admissão à negociação das ações ordinárias com um valor nominal de €1,00 cada (as 

“Ações”) no Euronext Lisbon (conforme definido abaixo). Qualquer decisão de investir nas 

ações ordinárias existentes (as Ações da Sociedade e as Ações Adicionais, se existirem, 

conforme definido abaixo, serão referidas como as “Ações da Oferta”) na Sociedade vendidas 

pelo Oferente deve basear-se na análise do Prospeto como um todo pelo investidor. 

Quando uma queixa relativa à informação contida no Prospeto for apresentada perante um 

tribunal, o investidor queixoso poderá, ao abrigo da legislação nacional dos Estados-

Membros da União Europeia, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes do 

início do processo judicial. 

A responsabilidade civil em relação ao presente sumário, incluindo qualquer tradução do 

mesmo, é atribuída apenas à Sociedade ou ao Oferente, e apenas quando o presente sumário 

for enganador, inexato ou incoerente quando lido em conjunto com as outras partes do 

Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, as 

informações fundamentais para ajudar os investidores a decidirem se devem investir nas 

Ações da Oferta. 

A.2 Informação 

relativa à 

utilização 

subsequente 

do Prospeto 

Não aplicável. A Sociedade não autoriza a utilização do Prospeto para a subsequente revenda 

ou colocação das Ações da Oferta por parte de intermediários financeiros. 

 B.-Sociedade 

B.1 Denominação 

jurídica e 

comercial da 

Sociedade 

A denominação jurídica da Sociedade é Sonae MC, SGPS, S.A. (anteriormente designada 

Sonae Investimentos, SGPS, S.A.). Neste sumário, referências a “nós”, “nosso” e “nossa” 

referem-se à Sociedade e, salvo indicação em contrário, às suas subsidiárias consolidadas. A 

Sociedade, em conjunto com as suas subsidiárias consolidadas, é aqui referida como o 

“Grupo”. 

B.2 Endereço e 

forma 

jurídica da 

Sociedade, 

legislação ao 

abrigo da 

qual a 

A Sociedade é uma sociedade anónima organizada de acordo com a legislação portuguesa, 

devidamente constituída e validamente existente ao abrigo da legislação portuguesa, tendo a 

sua sede social em Portugal. 
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Sociedade 

exerce a sua 

atividade e 

país em que 

está registada 

B.3 Descrição e 

fatores-chave 

da natureza 

das operações 

em curso da 

Sociedade e 

suas 

principais 

atividades, 

principais 

produtos 

vendidos e/ou 

serviços 

prestados, e 

identificação 

dos 

principais 

mercados nos 

quais a 

Sociedade 

compete 

A Sociedade é o líder de mercado no retalho alimentar em Portugal, conforme medido pelas 

vendas com base em informação pública e estimativas da Sociedade, com uma quota de 

mercado de 22% com referência a dezembro de 2017, conforme medido pela Planet Retail. 

Em 2017, atingimos vendas e prestações de serviços de 4.055 milhões de euros e um 

EBITDA ajustado1 de 301 milhões de euros, resultando numa margem EBITDA ajustado2 de 

7,4%. Temos um historial de mais de 30 anos de crescimento consecutivo, suportado pela 

expansão da nossa rede de lojas, gestão de um portefólio altamente diversificado de marcas, 

formatos e canais, e manutenção de uma cultura de melhoria e eficiência contínuas. 

 

A nossa Sociedade é composta por diferentes linhas de negócio que oferecem uma ampla 

gama de produtos e serviços de alta qualidade a preços competitivos, nomeadamente através 

de operações em: 

 

• Retalho alimentar, através do Continente (hipermercados urbanos), o Continente 

Modelo (lojas de grande dimensão), o Continente Bom Dia (lojas de proximidade), 

Continente online (e-commerce) e o Meu Super (lojas de proximidade franquiadas) 

assim como formatos adjacentes como a saúde e bem-estar com a Well's 

(parafarmácias, incluindo saúde, produtos de beleza e bem-estar e oftalmologia) e o 

Go Natural (supermercados e restaurantes biológicos), o Bagga (cafeterias), o Note! 

(artigos de papelaria, livros e presentes), o ZU (serviços para animais de estimação 

e veterinária) e a Maxmat (bricolage, retalho de materiais de construção); e 

 

• gestão e operação dos ativos imobiliários de lojas próprias de diferentes formatos e 

marcas, sendo 49% dos imóveis detidos por nós, à data de 30 de junho de 2018. 

 

Temos como objetivo atrair as compras diárias e semanais de uma gama vasta e diversificada 

de consumidores portugueses e turistas internacionais, através de uma estratégia omnicanal 

e multiformato, com base numa rede de retalho alimentar, incluindo lojas de formato 

adjacente, renovada e moderna com 1.054 lojas (567 lojas de retalho alimentar; 487 lojas de 

formatos adjacentes), incluindo lojas franquiadas e cobrindo uma área de vendas agregada 

de cerca de 834.000 m2 3 (à data de 30 de junho de 2018) e uma plataforma de e-commerce 

em rápido crescimento (n.º1 em Portugal de acordo com a análise do CaixaBank BPI, em 

20184). A nossa atividade é sustentada por um forte portefólio imobiliário em locais urbanos 

privilegiados, que acreditamos ser difícil de replicar, com uma participação significativa de 

freehold de 49% em 30 de junho de 2018. 

 

Tendo iniciado a nossa atividade em 1985, temos um historial coerente de crescimento 

sustentado ao longo de diferentes ciclos económicos. O nosso sucesso baseia-se (i) numa 

equipa de gestão altamente experiente, com mais de 20 anos de experiência no retalho 

português; (ii) numa abordagem de parceria de longo prazo com trabalhadores, fornecedores, 

autoridades e outros parceiros; e (iii) numa força de trabalho muito empenhada de 

aproximadamente 30.000 colaboradores. Temos uma posição de liderança no retalho 

                                                 
1 EBITDA ajustado é definido como EBITDA excluindo certos itens não recorrentes (ganhos de capital líquidos/perdas em transações 

sale-and-leaseback de ativos imobiliários) 

 
2 Margem de EBITDA ajustado é calculada considerando o EBITDA ajustado como percentagem do volume de negócios. 

 
3 Incluindo lojas franquiadas. 

4 CaixaBank BPI, Análise do Retalho Ibérico, 29 de janeiro de 2018 
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português e a marca Continente é votada pelos consumidores há 16 anos consecutivos como 

uma das marcas mais reconhecida em Portugal5.  

 

Em 2017, o nosso Volume de Negócios (que corresponde ao total de rendimentos de vendas 

e serviços prestados) atingiu os 4.055 milhões de euros, um aumento de 5,5% face ao ano 

anterior. Este crescimento reflete quer um robusto crescimento like-for-like das vendas de 

1,3%, quer uma forte expansão da nossa rede de lojas de proximidade.  

 

O EBITDA ajustado de 2017 representou 7,4% do Volume de Negócios, correspondente a 

301 milhões de euros. O EBITDA ajustado aumentou 3,1% face ao ano de 2016.  

B.4 Tendências 

recentes mais 

significativas 

que afetam a 

Sociedade e 

os setores em 

que opera 

Capacidade de manter e aumentar um crescimento like-for-like de vendas 

As nossas vendas são essencialmente sustentadas pelo desempenho da nossa rede de lojas, 

medido pelo crescimento like-for-like de vendas e pelo ritmo de abertura de novas lojas.  

O nosso desempenho like-for-like de vendas é determinado pelo volume de vendas e preços 

de venda. As vendas like-for-like referem-se a vendas em lojas próprias que operaram sob as 

mesmas condições em meses comparáveis a cada ano, excluindo lojas que foram abertas, 

fechadas ou que sofreram obras de remodelação consideráveis num desses períodos. As 

alterações nos níveis de preços dos nossos produtos são geralmente coerentes com a taxa de 

inflação de preços no mercado retalhista alimentar em Portugal e são também afetadas, em 

menor grau, pela concorrência e atividade promocional. 

Nos últimos anos, o mercado retalhista alimentar em Portugal tem-se caracterizado por uma 

intensa concorrência, com aumentos significativos da oferta, impulsionados pelo crescimento 

do número total de lojas e áreas de venda no mercado retalhista alimentar português. A 

intensa concorrência no mercado teve o efeito de limitar os aumentos de preços, em parte 

através de níveis crescentes de atividade promocional. Neste contexto, manter ou aumentar 

ligeiramente os nossos volumes de like-for-like tem-nos permitido, juntamente com a 

expansão da nossa rede de lojas, continuar a aumentar a nossa quota de mercado. A nossa 

capacidade de manter e aumentar os nossos volumes de crescimento like-for-like está 

dependente da nossa capacidade de compreender o consumidor português, adquirida através 

de vários anos de experiência e reforçada pelos dados do nosso programa de fidelização, o 

qual nos permite antecipar continuamente alterações nas preferências dos consumidores e 

adequar a nossa proposta de valor em conformidade. A nossa proposta de valor é composta 

por três elementos principais: oferecer os preços e as promoções certas, alavancando os dados 

do nosso programa de fidelização; melhorar a gama, variedade, qualidade e preço da nossa 

oferta de produtos frescos, bem como produtos saudáveis, orgânicos e pré-preparados; e 

continuar a desenvolver e melhorar os nossos produtos de marca própria. 

Ritmo de abertura de novas lojas 

Procuramos ainda aumentar as nossas vendas por meio da nossa estratégia de expansão da 

rede de lojas. Em particular, nos últimos anos, temo-nos concentrado em reequilibrar o nosso 

portefólio de lojas através da expansão da nossa rede de lojas de formato de proximidade sob 

a marca Continente Bom Dia, em resposta à mudança na procura dos consumidores por uma 

maior conveniência. Em resposta a esta tendência, também implementámos um plano de 

otimização da nossa rede de lojas de maior dimensão, por forma a adaptá-las a uma proposta 

de valor com maior ênfase na conveniência, aperfeiçoando por exemplo a gama de produtos 

oferecidos e o espaço dentro dessas lojas. 

Sustentamos a expansão da nossa rede de lojas de retalho alimentar através da contínua 

procura de localizações para a abertura de novas lojas, quer de forma independente (ou seja, 

                                                 
5 Reader’s Digest. 



4 

 

 

propriedades apenas com as nossas marcas de lojas de retalho) ou mista (ou seja, 

propriedades com habitação, escritórios ou outros estabelecimentos comerciais partilhados 

com as nossas marcas de lojas de retalho), com o objetivo de melhorar o valor intrínseco dos 

ativos imobiliários e o potencial das lojas. 

Sale-and-leaseback de ativos imobiliários 

Nos últimos anos, realizámos transações de sale-and-leaseback como ponto-chave da nossa 

estratégia de gestão ativa do nosso portefólio de ativos imobiliários e geração de fluxo de 

caixa para financiar o nosso crescimento. Lançámos o nosso programa de sale-and-leaseback 

em 2009, com o objetivo de reduzir o nível de propriedades detidas de 85% para 50%. 
Beneficiámos da forte procura recente por investimentos imobiliários que oferecem taxas de 

rentabilidade atrativas para celebrar transações de sale-and-leaseback, gerando assim 

entradas significativas de caixa para sustentar o crescimento. Reconhecemos um ganho de 

capital na venda de ativos imobiliários em transações de sale-and-leaseback, seguida de uma 

locação operacional, pela diferença entre o justo valor e o valor contabilístico do imóvel 

quando o valor pelo qual o imóvel é vendido não diverge do justo valor. De outra forma, se 

o valor pelo qual o imóvel é vendido for superior ao justo valor, a diferença é reconhecida 

como passivo. No futuro, pretendemos estudar transações estratégicas de sale-and-leaseback 

dos nossos ativos imobiliários, a fim de reciclar capital, caso as condições do mercado sejam 

consideradas favoráveis. 

Além disso, a otimização de lojas, o uso alternativo de ativos imobiliários e o 

desenvolvimento e transformação de propriedades são realizados com o objetivo de melhorar 

a rentabilidade a curto prazo, aumentando as vendas por metro quadrado e melhorando a 

proposta de valor, em última instância atraindo ainda mais clientes. 

Poder de compra e margens brutas 

Tal como todos os retalhistas alimentares, os nossos resultados são determinados pela 

diferença entre o preço cobrado aos nossos consumidores pelos produtos e o preço pelo qual 

adquirimos esses produtos aos nossos fornecedores. No período de três anos compreendido 

entre 2015 e 2017, as margens brutas (definidas como Volume de Negócios, que corresponde 

à receita de vendas e serviços prestados, menos o custo dos produtos vendidos e matérias 

consumidas sobre o Volume de Negócios) mantiveram-se relativamente estáveis, diminuindo 

55 pontos base ao longo do período, refletindo amplamente a nossa estratégia de investir para 

nos tornarmos líder de preços. 

Gastos com o pessoal 

A nossa rentabilidade no período sob análise tem sido naturalmente afetada pelos salários e 

remunerações que pagamos aos nossos trabalhadores. No ano findo em 31 de dezembro de 

2016, os nossos gastos com pessoal aumentaram em 9,1% em comparação com o ano 

anterior, o que foi significativamente superior à taxa de inflação, em resultado da expansão 

da nossa rede de lojas, bem como dos aumentos no salário mínimo nacional e a reintrodução 

de feriados em 2016. O rácio de gastos com pessoal, que definimos como o rácio dos gastos 

com pessoal em relação ao Volume de Negócios, aumentou tanto em consequência do 

aumento do número de novas lojas abertas, já que leva algum tempo para uma loja nova 

alcançar os objetivos de eficiência e produtividade, bem como a mudança no nosso portefólio 

de lojas para uma proporção maior de lojas de menor dimensão, considerando que os 

formatos de maior dimensão, como os hipermercados, têm relativamente maior 

produtividade em termos de vendas por trabalhador equivalente a tempo inteiro. Perante essa 

tendência de aumento do rácio de gastos com o pessoal, implementámos medidas de 

eficiência operacional para melhorar a produtividade dos trabalhadores, que medimos como 

o crescimento do volume de vendas por trabalhador. Medidas recentes incluíram a automação 
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dos processos de encomenda, a otimização dos fluxos de logística in-store e a melhoria das 

embalagens prontas para exposição. 

Condições macroeconómicas e tendências em Portugal 

As nossas atividades e operações são conduzidas quase exclusivamente em Portugal. Por esta 

razão, as condições macroeconómicas em Portugal, impulsionadas pelo ambiente económico 

da região e pela economia global, têm importância significativa para os nossos resultados de 

operações. Alterações nas condições macroeconómicas em Portugal, incluindo a taxa de 

crescimento do produto interno bruto (PIB), a taxa de desemprego, os níveis de salário 

(incluindo salário mínimo), o consumo individual, a confiança dos consumidores, as taxas 

de juro e inflação, têm impacto na riqueza global da sociedade, no poder de compra e 

rendimento disponível dos consumidores, moldando assim os hábitos de consumo dos 

Portugueses. Estes fatores também afetam os preços dos nossos produtos e o valor das nossas 

vendas e, portanto, afetam o nosso desempenho financeiro. 

As perspetivas de curto prazo de Portugal permanecem sólidas. Espera-se que o crescimento 

do PIB desacelere ligeiramente para +2,4% em 2018, enquanto a economia continua a 

mudança para um modelo de crescimento mais sustentável, apoiado por fortes exportações e 

a recuperação de investimento, num contexto global favorável. O consumo privado em 

termos reais deverá manter-se robusto em +2.0% em 2018, em consonância com a evolução 

do rendimento disponível. Como é esperado que a taxa de poupança permaneça em níveis 

historicamente baixos, os gastos serão suportados por uma sólida criação de empregos num 

contexto de ganhos salariais moderados. 

Sazonalidade 

Embora a maioria dos nossos custos sejam fixos e geralmente distribuídos uniformemente ao 

longo do ano, registamos vendas superiores no segundo semestre do ano, refletindo o 

aumento da procura durante as épocas do Natal e do verão, no terceiro e quarto trimestres, e 

as nossas margens EBITDA6 também tendem a ser mais elevadas durante esses períodos 

(apesar de as nossas margens brutas serem amplamente estáveis entre os períodos). 

Utilizamos os nossos recursos de capital, em particular as nossas linhas de crédito com os 

nossos financiadores terceiros, para gerir a nossa liquidez durante picos e baixas sazonais. 

Capacidade de executar a nossa estratégia de curto prazo 

Os nossos resultados de operações a curto prazo serão afetados pela nossa capacidade de 

executar a nossa estratégia. Em particular: 

      Proposta de valor 

Planeamos continuar a fortalecer a nossa proposta de valor por via de uma melhoria contínua 

na perceção de preço pelos clientes, bem como de uma maior eficiência das promoções 

customizadas. Esperamos também otimizar a nossa proposta de valor para o cliente com 

enfoque em produtos frescos e marca própria. O maior enfoque em produtos frescos também 

reflete o aumento da consciencialização dos clientes em relação à saúde e bem-estar e é 

considerado potenciador da “identidade” de uma loja, sustentando a qualidade e variedade 

de produtos oferecidos aos clientes. 

     Expansão da rede de lojas 

                                                 
6 Margem de EBITDA ajustado é calculada considerando o EBITDA ajustado como percentagem do volume de negócios. 
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Dada a baixa taxa de penetração do setor de proximidade no mercado retalhista alimentar 

português, acreditamos que existe uma clara oportunidade de continuar a expandir a rede de 

lojas com especial ênfase nos formatos Continente Bom Dia, de menor dimensão. 

     E-commerce 

Planeamos aproveitar o potencial de crescimento na nossa oferta de e-commerce, a qual, 

embora atualmente represente apenas uma parte muito reduzida das nossas vendas totais, tem 

tido uma trajetória de forte crescimento nos últimos anos. Até à data, o nosso negócio de e-

commerce teve uma contribuição negativa para o nosso lucro, devido aos custos mais 

elevados do que o nosso negócio retalhista alimentar tradicional. O nosso objetivo de curto 

prazo é continuar a crescer e melhorar a nossa oferta de e-commerce, a fim de alcançar uma 

rentabilidade positiva, impulsionada pela escala, melhoria de eficiência e otimização de 

receita. 

     Saúde e bem-estar 

Fora do espaço retalhista alimentar, identificámos a saúde e o bem-estar como uma área-

chave de crescimento, a qual acreditamos continuar a ser um mercado sub-explorado em 

Portugal, em comparação com o resto da UE. Segundo o IQVIA, está previsto um 

crescimento do mercado de saúde e beleza em Portugal a uma taxa de crescimento anual 

composta de aproximadamente 11,5%, no período 2017-2022. O número de lojas Well's 

cresceu de 167 (incluindo 15 franquiadas) em 31 de dezembro de 2015 para 222 lojas 

(incluindo 28 franquiadas) em 31 de dezembro de 2017. Além disso, pretendemos tornar as 

nossas lojas num destino-chave para a alimentação saudável em Portugal, implementando 

um conceito “Bio & Saudável”, com uma grande variedade, com espaço dedicado e uma 

ampla gama de produtos frescos. Temos investido, e planeamos continuar a investir, na 

expansão da nossa oferta de saúde e bem-estar e “Bio & Saudável”, pois estas ofertas têm 

contribuído para o nosso crescimento de vendas like-for-like em formatos alimentares, e 

acreditamos que essas áreas têm potencial para apresentar um forte crescimento a longo 

prazo. 
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B.5 Descrição do 

grupo e da 

posição da 

Sociedade no 

seio do grupo 

A Sociedade é a empresa-mãe do Grupo. O quadro seguinte apresenta a estrutura empresarial 

do Grupo à data do presente Prospeto.   

 
(1) Em 30 de junho de 2018, a Sonae, SGPS, S.A. (a “Empresa-Mãe”) detinha direta e 

indiretamente 100% da Sociedade. A Empresa-Mãe e as suas subsidiárias consolidadas são 

referidas como o “Grupo Sonae”.  
(2) Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, a Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (e 

respetivas subsidiárias) detinham 52,48% do capital social da Empresa-Mãe em 30 de junho 

de 2018. Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, nenhuma outra pessoa (coletiva ou 

singular) detinha, à data de 30 de junho de 2018, mais de 10% do capital social e direitos de 

voto da Sociedade. 
(3) Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, à data de 29 de novembro de 2017, a Efanor 

Investimentos, SGPS, S.A. deixou de ter qualquer acionista controlador para efeitos dos 

artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários. 

B.6 Entidades 

que, direta ou 

indiretament

e, têm um 

interesse 

(notificável) 

no capital ou 

direitos de 

voto da 

Sociedade ou 

detêm 

controlo 

sobre a 

Sociedade 

A tabela seguinte apresenta a nossa estrutura acionista à data do presente Prospeto e 

imediatamente após a conclusão da Oferta. Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, 

nenhuma outra pessoa singular ou coletiva detinha mais do que 10% do capital social e 

direitos de voto da Sociedade em 30 de junho de 2018. 

 

 

Participação anterior 

à Oferta 

Participação após 

a Oferta 

(assumindo que a 

Opção de Over-

Allotment não é 

exercida) 

Participação após 

a Oferta 

(assumindo que a 

Opção de Over-

Allotment (4) é 

exercida na 

íntegra) 

Participação após a 

Oferta (assumindo 

que a Opção de 

Over-Allotment (4) e o 

Upsize são exercidos 

na íntegra) 

Acionista Número % Número % Número % 

 

Número 

 

% 

Efanor 

Investimentos

, SGPS, S.A. 
(1) 

        

Sonae, SGPS, 

S.A. (2) 

350.286.683 35,03 350.286.683 35,03 350.286.683 35,03 350.286.683 35,03 

Sonaecenter, 

Serviços, S.A. 

(3)  

518.269.127 51,83 300.909.127 30,09 268.309.127 26,83 181.,309.127 18,13 

Sonae 

Investments 

B.V. (3) 

131.444.190 13,14 131.444.190 13,14 131.444.190 13,14 131.444.190 13,14 
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Total atribuível 

a Efanor 

Investimentos, 

SGPS, S.A. 

1.000.000.000 100,00 782.640.000 78,26 750.040.000 75,00 663.040.000 66,30 

 

 

(1) Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, em 29 de novembro de 2017, a Efanor Investimentos, SGPS, S.A. 
deixou de ter qualquer participação de controlo nos termos dos artigos 20 e 21 do Código dos Valores Mobiliários. 
(2) Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, a Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (e empresas associadas) 

detinham 52,48% do capital social da Sonae, SGPS, S.A. (i.e., a “Empresa-Mãe”) em 30 de junho de 2018. 
(3) A Sonaecenter, Serviços, S.A. (i.e., o “Oferente”) e a Sonae Investments B.V. são detidas pela Empresa-Mãe. 
(4) Conforme definido no elemento B.5 infra.  

 

O Oferente 

 

O Oferente é a Sonaecenter, Serviços, S.A., uma sociedade anónima organizada de acordo 

com a legislação portuguesa, com sede no Lugar do Espido, Via Norte 4470-177 Maia, 

Portugal, e registada na Conservatória do Registo Comercial com o número único de 

matrícula e de identificação de pessoa coletiva 506440613, e com o capital social de 

€1.836.550.000,00. Conforme indicado na tabela acima, o Oferente deterá 300.909.127 

Ações após a Oferta, assumindo que a Opção de Over-Allotment (como definido no elemento 

B.5 infra) não é exercida e 268.309.127 Ações após a Oferta, assumindo que a Opção de 

Over-Allotment é exercida na íntegra. Adicionalmente, o Oferente deterá 181.309.127 Ações 

se a Opção de Over Allotment e o Upsize forem exercidos na íntegra. 

 

Relação com a Empresa-Mãe  

 

A Sonaecenter, Serviços, S.A. e a Sonae Investments BV são totalmente detidas pela 

Empresa-Mãe. Consequentemente, a Empresa-Mãe detém, direta e indiretamente, todas as 

Ações e os direitos de voto da Sociedade.  

 

Com o objetivo de assegurar a independência da Sociedade em relação aos seus acionistas e 

assegurar que o controlo destes sobre a Sociedade não é exercido de uma forma abusiva, a 

Sociedade procura garantir a total transparência nas relações mútuas por meio do estrito 

cumprimento das regras vigentes e das disposições regulamentares e legais aplicáveis, 

nomeadamente as disposições relativas às obrigações de informação, direitos de informação 

dos acionistas, transações com partes relacionadas e salvaguarda de potenciais conflitos de 

interesses.  

 

Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, a Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (e 

respetivas subsidiárias) detinha 52,48% do capital social da Empresa-Mãe à data de 30 de 

junho de 2018. Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, nenhuma outra pessoa 

(coletiva ou singular) detinha, à data de 30 de junho de 2018, mais de 10% do capital social 

e direitos de voto da Sociedade. Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, à data de 29 

de novembro de 2017, a Efanor Investimentos, SGPS, S.A. deixou de ter qualquer acionista 

controlador para efeitos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários. 
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B.7 Informação 

financeira 

histórica 

fundamental 

selecionada 

As tabelas seguintes contêm a nossa informação financeira histórica combinada selecionada. 

As nossas informações financeiras históricas combinadas selecionadas referentes aos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 foram extraídas ou derivadas das 

Demonstrações Financeiras Anuais Combinadas Auditadas. As nossas informações 

financeiras históricas combinadas selecionadas para os períodos de seis meses findos em 30 

de junho de 2017 e 2018 foram extraídas ou derivadas das Demonstrações Financeiras 

Intercalares Combinadas. As Demonstrações Financeiras Combinadas Anuais Auditadas e 

as Demonstrações Financeiras Combinadas Intercalares (em conjunto as “Demonstrações 

Financeiras Combinadas”) foram apresentadas em euros e preparadas de acordo com a base 

de preparação divulgada na nota 1 das Demonstrações Financeiras Anuais Combinadas 

Auditadas e em consonância com as IFRS-UE. 

As Demonstrações Financeiras Combinadas refletem os ativos, passivos, receitas, despesas 

e fluxos de caixa dos negócios retidos dentro do perímetro do Grupo no Carve-Out, 

nomeadamente as atividades de retalho alimentar, formatos adjacentes e atividades 

imobiliárias de retalho relacionadas. Determinadas receitas, despesas, ativos e passivos de 

certas empresas não-operacionais no seio do Grupo não foram incluídos nas Demonstrações 

Financeiras Combinadas porque as atividades não se relacionavam com as atividades 

operacionais de retalho alimentar, formatos adjacentes e atividades imobiliárias relacionadas. 

Para maior detalhe, por favor consultar a nota 1 das Demonstrações Financeiras Anuais 

Combinadas Auditadas. 

Dados Selecionados da Demonstração dos Resultados Combinados 

 
 Exercício findo em 31 de 

dezembro de 

Semestre findo em 30 

de junho de 

 2015 2016 2017 2017 2018 

  

(auditadas) (não-auditadas) 

(em milhões de €) 

Vendas ......................................................  3.543,1 3.739,7 3.935,0 1.807,3  1.925,6  
Prestações de serviços ...............................  94,2 102,9 119,6 54,8  55,7  

Ganhos ou perdas relativos a 

investimentos ............................................  0,0 6,5 (0,2) -  0,0  
Outros rendimentos ...................................  99,0 114,4 83,0 28,9  29,3  

Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas .................................  (2.525,9) (2.678,2) (2.837,9) (1.296,3) (1.371,1) 
Fornecimentos e serviços externos ............  (400,0) (432,8) (459,9) (214,7) (231,2) 

Gastos com o pessoal ................................  (426,8) (465,6) (488,2) (243,1) (263,1) 

Outros gastos .............................................  (45,0) (38,2) (44,0) (17,6) (17,9) 
Amortizações e depreciações ....................  (120,1) (123,1) (133,8) (64,9) (72,1) 

Provisões e perdas por imparidade ............  (6,3) 5,2 (4,0) (1,6) 0,4  

Resultado líquido antes de resultados 

financeiros, impostos, dividendos e 
ganhos ou perdas relativos a 

empreendimentos conjuntos e 

associados .............................................  212,2 230,8 169,6 52,8  55,1 

Dividendos recebidos durante o exercício .  0,2 0,1 0,1 0,1  0,1  

Ganhos ou perdas relativos a 

empreendimentos conjuntos e associadas ..  (0,1) (2,0) (5,8) (1,5) (0,6) 
Proveitos financeiros .................................  13,4 1,3 0,6 0,4  0,6  

Gastos financeiros .....................................  (32,9) (24,0) (17,2) (8,5) (8,6) 

Resultado líquido combinado antes de 

impostos ...............................................  192,8 206,2 147,5 43,2 46,6 

Imposto sobre o rendimento ......................  (45,2) (24,9) (29,6) (7,9) (7,3) 

Resultado líquido do exercício .............  147,6 181,4 117,9 35,3 39,4 

Atribuível a:      

Acionistas da Sociedade .......................  146,7 179,6 115,3 34,6 38,4 

Interesses sem controlo .........................  0,9 1,8 2,6 0,8 1,0 

 147,6 181,4 117,9 35,3 39,4 
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Dados selecionados da Demonstração da Posição Financeira Combinada 

 

 Em 31 de dezembro de 

Em 30 de 

junho de 

ATIVO 2015 2016 2017 2018 

 
(auditadas) 

(não-

auditadas) 

(em milhões de €) 

ATIVOS NÃO CORRENTES:     

Ativos fixos tangíveis .....................................  1.196,1 1.230,0 1.264,0 1.285,8 
Ativos intangíveis ...........................................  186,5 204,3 215,0 218,9 

Goodwill .........................................................  438,3 437,9 446,9 447,7 

Investimentos em empreendimentos conjuntos 
e associadas ....................................................  4,5 9,7 9,3 8,2 

Outros investimentos ......................................  11,9 10,9 11,8 12,2 

Ativos por impostos diferidos .........................  23,0 17,5 22,1 33,1 

Outros ativos não correntes .............................  6,0 7,1 10,7 10,2 

Total de ativos não correntes ...................  1.866,3 1.917,4 1.979,8 2.016,2 

 

ATIVOS CORRENTES:     
Inventários ......................................................  329,7 372,1 396,3 385,1 

Clientes ...........................................................  43,8 57,1 54,6 44,1 

Outras dívidas de terceiros ..............................  43,8 61,4 44,4 40,5 
Ativos relativos a imposto sobre o rendimento 39,4 50,7 36,7 26,1 

Outros ativos com o Estado e outros entes 

públicos ..........................................................  12,8 13,2 20,7 23,4 
Outros ativos correntes ...................................  52,9 42,9 31,7 85,0 

Outros investimentos ......................................  0,4 0,7 0,1 0,3 

Caixa e depósitos bancários ............................  47,5 64,2 93,7 56,7 

Total de ativos correntes ..........................  570,3 662,5 678,2 661,3 

Ativos não correntes detidos para venda .........  114,0 19,5 0,8 - 

 

TOTAL DO ATIVO ..........................................  2.550,5 2.599,4 2.658,8 2.677,4  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO     
CAPITAL PRÓPRIO:     

Capital próprio atribuível aos acionistas da 

Sociedade........................................................  725,1 710,2 732,0 645,1 

Interesses sem controlo ...................................  21,9 23,2 29,0 30,0 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO ..................  746,9 733,3 761,0 675,2 

 

PASSIVO:     

PASSIVO NÃO CORRENTE     

Empréstimos bancários ...................................  289,7 260,7 313,4 485,4 

Empréstimos obrigacionistas ..........................  297,7 310,0 257,3 257,5 
Outros empréstimos, locações financeiras e 

derivados ........................................................  0,0 - 0,0 0,0 

Outros passivos não correntes .........................  14,3 19,0 20,7 20,4 
Passivos por impostos diferidos ......................  78,1 68,6 91,2 97,6 

Provisões ........................................................  8,3 8,5 7,4 6,5 

Total de passivos não correntes ...............  688,1 666,8 690,0 867,5 

PASSIVO CORRENTE     
Empréstimos bancários ...................................  81,4 170,6 115,2 126,7 

Empréstimos obrigacionistas ..........................  50,0 3,0 53,0 3,0 

Outros empréstimos, locações financeiras e 
derivados ........................................................  2,1 0,1 0,3 0,2 

Fornecedores...................................................  689,7 681,8 708,9 708,0 

Outras dívidas de terceiros ..............................  64,5 85,8 76,7 60,3 
Passivos relativos a imposto sobre o 

rendimento ......................................................  47,9 69,5 50,6 51,0 

Outros passivos com o Estado e outros entes 
públicos ..........................................................  51,2 51,4 63,5 46,0 

Outros passivos correntes ...............................  127,3 123,9 134,7 135,7 

Provisões ........................................................  1,5 1,5 4,8 3,8 

Total de passivos correntes ......................  1.115,5 1.187,6 1.207,7 1.134,7 

Passivos não correntes diretamente associados a 

ativos detidos para venda ....................................  - 11,7 - - 

TOTAL DO PASSIVO ......................................  1.803,6 1.866,1 1.897,7 2.002,3 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO 

PASSIVO ...........................................................  2.550,5 2.599,4 2.658,8 2.677,4 
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Dados selecionados da Demonstração dos Fluxos de Caixa Combinada 

 Exercício findo em 31 de 

dezembro de 

Semestre findo em 

30 de junho de 

 2015 2016 2017 2017 2018 

 (auditadas) (não auditadas) 

(em milhões de €) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS      
Recebimentos de clientes ...........................  3.618,2 3.823,7 4.065,0 1.888,8 1.995,0 

Pagamentos a fornecedores ........................  (2.929,4) (3.149,5) (3.239,6) (1.586,0) (1.645,0) 

Pagamentos ao pessoal ...............................  (430,3) (457,8) (483,0) (232,6) (251,6) 

Fluxo gerado pelas operações ................  258,5 216,4 342,4 70,1 98,3 

Pagamento/recebimento do imposto sobre 

o rendimento ..............................................  (21,6) (19,4) (32,1) (2,9) 0,8 
Outros recebimentos/pagamentos 

relacionados com as atividades 

operacionais ...............................................  (10,1) 11,3 (23,5) (16,6) (16,7) 

Fluxo de caixa líquido gerado pelas 

atividades operacionais (1) ....................  226,9 208,3 286,8 50,6 80,9 

 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      

Recebimentos provenientes de:      

Investimentos financeiros ...........................  – – 21,0 21,0 – 
Ativos fixos tangíveis .................................  186,5 211,4 40,5 1,8 1,6 

Ativos intangíveis.......................................  1,0 4,3 6,4 2,3 0,8 

Juros e rendimentos similares .....................  5,2 1,0 0,2 0,1 0,0 
Empréstimos concedidos ............................  42,7 36,2 5,2 – – 

Dividendos .................................................  0,4 0,5 1,0 0,1 0,5 
Outros.........................................................  – – 0,0 – – 

Pagamentos respeitantes a:      

Investimentos financeiros ...........................  (4,5) (7,1) (9,1) (3,3) (0,6) 
Ativos fixos tangíveis .................................  (117,7) (174,2) (172,9) (85,4) (99,0) 

Ativos intangíveis.......................................  (34,9) (30,7) (43,2) (25,8) (19,5) 

Empréstimos concedidos ............................  (42,7) (36,2) (5,2) (1,5) – 
Fluxo de caixa líquido gerado pelas 

atividades de investimento (2) ...............  36,1 5,1 (156,1) (90,8) (116,1) 

 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ........       

Recebimentos provenientes de:      

Investimentos financeiros ...........................  1,2 0,2 1,1 – – 
Empréstimos obtidos ..................................  4.141,4 5.885,3 5.660,9 2.991,0 2.508,0 

Pagamentos respeitantes a:      

Investimentos financeiros ...........................  – (0,0) (1,5) (1,3) (0,5) 
Empréstimos obtidos ..................................  (4.221,6) (5.869,3) (5.651,8) (2.849,0) (2.376,9) 

Juros e gastos similares ..............................  (28,6) (23,1) (15,3) (7,1) (6,7) 

Dividendos pagos por subsidiárias .............  (0,9) (0,6) (0,4) (0,1) (0,2) 
Transações com o Grupo da Empresa-Mãe:      

Dividendos pagos .......................................  (40,0) (40,0) (40,0) – – 

Distribuições para o Grupo da Empresa-
Mãe ............................................................  (2.056,5) (2.539,1) (2.319,0) (2.580,7) (1.905,2) 

Contribuições do Grupo da Empresa-Mãe ..  1.893,6 2.384,9 2.279,8 2.471,5 1.777,6 

Fluxo de caixa líquido gerado pelas 

atividades de financiamento (3) .............  (311,4) (201,7) (86,2) 24,3 (3,9) 

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = 

(1) + (2) + (3) .............................................  (48,4) 11,7 44,5 (15,9) (39,1) 

Efeito das diferenças de câmbio sobre o saldo 
de caixa detido em moeda estrangeira .............  0,0 (0,1) 0,2 0,1 0,0 

Caixa e seus equivalentes no início do 

exercício .........................................................  83,4 34,9 46,6 46,6 91,0 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  34,9 46,6 91,0 30,7 51,8 
 

B.8 Informação 

financeira 

pró-forma 

fundamental 

selecionada 

Não aplicável. O Prospeto não contém informação financeira pró-forma. 

B.9 Previsões ou 

estimativas 

de lucros 

Não aplicável. O Prospeto não contém previsões ou estimativas de lucros. 
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B.10 Reservas 

expressas no 

relatório de 

auditoria das 

informações 

financeiras 

históricas 

Não aplicável. Não existem reservas no relatório do auditor relativo às Demonstrações 

Financeiras Anuais Combinadas. 

B.11 Explicação 

da 

insuficiência 

do fundo de 

maneio da 

Sociedade 

Como é normal no setor do retalho, operamos com fundo de maneio contabilístico negativo, 

uma vez que os montantes liquidos a pagar aos nossos fornecedores e outros ativos e passivos 

incluídos no fundo de maio contabilístico excedem os nossos inventários em resultado de 

nível baixo de dias de inventário e de devedores mínimos. Nos exercícios findos a 31 de 

dezembro de 2015, 2016 e 2017, o nosso fundo de maneio contabilistico negativo foi de 

aproximadamente 13-15% do volume de negócios e é expectável que este nível se mantenha 

estável no curto prazo. Adicionalmente, como é habitual no setor do retalho alimentar, o 

nosso fundo de maneio contabilistico é sazonal com maiores necessidades de fundo de 

maneio contabilistico na primeira metade do ano e maiores fluxos de caixa de operações na 

segunda metade do ano. O nosso negócio no setor de retalho alimentar beneficia tipicamente 

dos fluxos de caixa líquidos em resultado de os dias de crédito serem mais longos do que os 

dias de inventário e receitas. 

Apesar de operarmos com fundo de maneio contabilistico negativo, somos da opinião de que, 

considerando o setor em que o Grupo opera e tendo em conta os prazos aplicáveis aos nossos 

pagamentos e às nossas receitas, assim como a atual posição de liquidez e as linhas de crédito 

à disposição do Grupo, o Grupo tem fundo de maneio suficiente (i.e., acesso a numerário e 

outros recursos financeiros disponíveis com liquidez que permitem ao Grupo cumprir as suas 

responsabilidades à medida que se vencem) para fazer face às suas necessidades atuais, ou 

seja, para os doze meses seguintes à data do presente do Prospeto. 

C.-Valores mobiliários 

C.1 Tipo e 

categoria dos 

valores 

mobiliários e 

Código dos 

Valores 

Mobiliários 

Os valores mobiliários a admitir à negociação são todas as ações ordinárias da Sociedade (as 

“Ações”). As Ações são escriturais e todas as Ações possuem os mesmos direitos económicos 

e de voto. 

As Ações serão negociadas numa base de “admissão condicional” sob a designação de 

produto “SONAE MC SGPS AIW”, código ISIN PTMOC0AE0007 e símbolo de negociação 

“SONMC”. Após a data da liquidação da oferta, as Ações serão negociadas sob a 

designação de produto “SONAE MC SGPS”, mantendo-se o código ISIN e o símbolo de 

negociação inalterados. 

C.2 Moeda das 

Ações 

Euro. 

C.3 Número de 

Ações 

emitidas e 

integralment

e realizadas e 

valor nominal 

das Ações 

O capital social emitido pela Sociedade consiste em 1.000.000.000 de Ações, cada uma 

representando uma fração idêntica do capital social da Sociedade. Todas as Ações emitidas 

estão integralmente realizadas e cada Ação tem o valor nominal de 1,00 €. 

C.4 Direitos 

associados às 

Ações 

Cada Ação confere o direito a um voto em todas as assembleias gerais de acionistas. Não 

existem restrições aos direitos de voto. Todas as Ações conferem todos os direitos a 

dividendos. 
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C.5 Restrições à 

livre 

transmissibili

dade das 

Ações 

Não aplicável. De acordo com os Estatutos da Sociedade, não há restrições quanto à 

transmissibilidade das Ações. Relativamente a quaisquer restrições contratuais quanto à 

transmissibilidade, por favor consulte “Acordos de Lock-up” no elemento E.5. abaixo. 

C.6 Admissão à 

negociação 

em mercado 

regulamenta

do 

Solicitámos a admissão à negociação das Ações no mercado Euronext Lisbon (“Euronext 

Lisbon”), que é um mercado regulamentado na aceção do artigo 4.º, n.º 1, parágrafo 14 da 

Diretiva dos Prospetos (a “Admissão à Negociação”). Sujeito a decisão por parte da Euronext 

Lisbon, espera-se que a negociação das Ações no Euronext Lisbon tenha início, de forma 

incondicionada aproximadamente em 23 de outubro de 2018. É expectável que a negociação 

num pressuposto-base de “admissão condicionada” tenha início em ou aproximadamente em 

19 de outubro de 2018. 

C.7 Política de 

dividendos 
Nos termos da legislação portuguesa, a distribuição de dividendos é decidida e aprovada pela 

Assembleia Geral de Acionistas. 

 

O nosso Conselho de Administração é da opinião de que a política de dividendos da 

Sociedade deve ter como alvo um rácio de pagamento de dividendos de aproximadamente 

40-50% do lucro líquido ajustado a itens não-recorrentes. 

 

Como o âmbito da atividade da Sociedade é a gestão de capital detido noutras empresas, 

como forma indireta de atividade operacional, a sua capacidade de pagar dividendos depende 

substancialmente das suas subsidiárias operacionais obterem lucros e os distribuírem à 

Sociedade. Não pode ser dada a garantia de que um dividendo será declarado num 

determinado ano. Se um dividendo for declarado, não pode ser dada a garantia de que o valor 

do dividendo ou o rácio de pagamento de dividendos seja tal como acima descrito.   

 D.-Riscos 
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D.1 Riscos 

relacionados 

com a 

Sociedade e 

com o setor e 

a atividade 

da Sociedade 

• Os mercados nos quais operamos são altamente competitivos, e tais pressões 

competitivas de concorrentes diretos e indiretos, existentes e novos, podem ter um 

efeito material adverso na nossa atividade e resultar em reduções nas nossas quotas 

de mercado e rentabilidade. 

 

• A falta de comunicação ou de implementação das nossas estratégias de negócio com 

eficácia pode afetar adversamente as nossas atividades. 

 

• Podemos não antecipar, avaliar e reagir atempadamente às tendências do mercado 

ou às preferências dos consumidores, o que poderá afetar negativamente o nosso 

relacionamento com os nossos clientes, a procura dos produtos e serviços que 

vendemos e prestamos, a nossa quota de mercado e o crescimento da nossa 

atividade.  

 

• O nosso sucesso contínuo depende de perceções positivas da nossa empresa e das 

nossas marcas, e qualquer falha em proteger adequadamente a nossa reputação pode 

afetar adversamente a nossa atividade e a nossa relação com os nossos clientes e 

colaboradores. 

 

• Podemos estar sujeitos a reclamações pelos produtos e a publicidade negativa, 

incluindo reclamações e publicidade negativa relativas a alimentos e produtos 

alimentares preparados e outros produtos não alimentares, que podem afetar 

negativamente a nossa reputação perante clientes existentes e potenciais e levar a 

uma diminuição da nossa rentabilidade. 

 

• Os aumentos nos preços cobrados por fornecedores de produtos alimentares e não 

alimentares, as limitações na disponibilidade dos produtos ou a perda de quaisquer 

fornecedores-chave ou parceiros de fornecimento podem ter um efeito material 

adverso na nossa rentabilidade. 

 

• Interrupções ou insuficiências nos nossos sistemas de fornecimento e logística e de 

gestão das infra-estruturas, incluindo em resultado de interrupções de fornecimento, 

más condições das infra-estruturas, clima adverso, desastres naturais, erro humano 

ou atos de terrorismo, podem afetar material e adversamente o nosso sistema de 

fornecimento e logística, levar a uma perda da nossa base de clientes e de quota de 

mercado e afetar de forma significativa a nossa atividade. 

 

• Condições macroeconómicas desfavoráveis em Portugal, bem como 

desenvolvimentos nas condições económicas regionais e mundiais, poderão ter um 

efeito material adverso na nossa atividade, situação financeira e resultados de 

operações. 

 

• Se não ajustarmos a composição, o mix de formatos e a gestão do nosso portefólio 

de lojas para responder às mudanças nas tendências dos hábitos de consumo ou 

rentabilidade das lojas, ou como parte de uma reestruturação ou mudança na 

estratégia dos nossos respetivos negócios ou outra, o nosso desempenho e resultados 

de operações poderão ser negativamente afetados. 

 

• Dependemos da experiência e liderança da nossa direção de topo, e qualquer perda 

de pessoal-chave pode afetar adversamente a nossa atividade. 

 

• Um mercado de trabalho competitivo, mudanças nas condições laborais ou 

interrupções como greves, paralisações e abrandamentos, podem aumentar os 

nossos custos ou afetar negativamente o nosso desempenho financeiro.  
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• A nossa atividade está sujeita a picos sazonais, com maiores vendas e margens 

EBITDA gerados durante determinados períodos de pico. Vendas fracas durante 

esses períodos de pico, ou como resultado de condições climáticas extremas ou fora 

de época, podem afetar-nos de forma adversa. 

 

• Se a nossa atividade não gerar fluxos de caixa suficientes para operar e executar a 

nossa estratégia, ou se algum dos nossos contratos relacionados com dívida for 

rescindido, tal poderá resultar em interrupções no fornecimento de produtos para as 

nossas lojas e poderá prejudicar a nossa relação com os nossos parceiros, e também 

podemos não ser capazes de expandir os nossos negócios, responder a desafios 

competitivos ou financiar as nossas outras necessidades de despesas de capital. 

 

• Enfrentamos riscos associados às necessidades de financiamento e nível de 

endividamento, incluindo os riscos de pagamentos de juros mais elevados e de ter a 

capacidade de aceder a financiamento adequado em termos aceitáveis, e podemos 

não ser capazes de gerar fluxos de caixa suficientes para responder a esse nível de 

endividamento. 

 

• Qualquer violação na privacidade e segurança das informações dos nossos clientes, 

particularmente relacionada com o nosso programa de fidelização, colaboradores e 

fornecedores, bem como outras informações comerciais, pode prejudicar a nossa 

reputação junto dos clientes, incorrer em custos adicionais substanciais e sujeitar-

nos a litígios. 

 

• Podemos não conseguir investir de forma adequada e apropriada em sistemas e 

processos operacionais, incluindo aplicações de software e hardware essenciais, 

para acompanhar as mudanças tecnológicas e as tendências e comportamentos do 

consumidor, o que pode afetar negativamente a nossa posição competitiva e 

rentabilidade. Além disso, qualquer falha ou interrupção nas nossas aplicações de 

software, hardware e sistemas de TI pode afetar significativa e adversamente a 

nossa reputação junto de clientes atuais e potenciais, colaboradores e fornecedores, 

e pode conduzir a litígios, multas ou perda de vantagem competitiva. 

 

• Reclamações e litígios, mesmo que resolvidos com sucesso sem custos financeiros 

substanciais para nós, podem prejudicar a nossa marca e reputação e desviar 

recursos administrativos, o que pode ter um efeito material adverso na nossa 

atividade. 

 

• Estamos sujeitos a legislação antitrust e semelhante nas jurisdições em que 

operamos, o que pode limitar a nossa capacidade de expansão. Nomeadamente, as 

negociações e as informações trocadas com os fornecedores podem implicar um 

risco de práticas antitrust e concorrenciais proibidas, e a Autoridade da 

Concorrência portuguesa (“AdC”) iniciou uma investigação relativa ao dinâmico 

setor do comércio de retalho de bens de consumo. 

 

• Quaisquer abates ou imparidades dos nossos ativos, incluindo o goodwill e ativos 

imobiliários, podem ter um efeito material adverso na nossa atividade, situação 

financeira e resultados de operações, bem como na nossa capacidade de pagar 

dividendos. 

 

• Desastres naturais, mudanças climáticas e eventos geopolíticos podem afetar 

adversamente a nossa atividade e desempenho financeiro. 

 

• Temos um risco potencial de responsabilidade ambiental associado a localizações 

de lojas anteriores, atuais ou futuras que possuímos ou alugamos, o que poderá 

afetar a nossa atividade e levar a uma redução da nossa rentabilidade. 
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• O nosso desempenho real pode diferir significativamente das metas financeiras de 

2018 e de médio prazo incluídas neste Prospeto, e os investidores não devem 

depositar confiança indevida nas mesmas.  

 

• A perda de importantes direitos de propriedade intelectual, bem como as 

reclamações de terceiros de que infringimos os direitos de propriedade intelectual 

de terceiros, podem prejudicar de forma significativa a nossa atividade, resultados 

de operações, situação financeira ou perspetivas. 

 

• As flutuações cambiais e os riscos de cobertura podem afetar material e 

adversamente os nossos resultados de operações.  

 

• Um aumento ou mudanças na regulamentação governamental das nossas operações 

e produtos, incluindo a regulamentação referente à proteção do meio ambiente, 

saúde e segurança, publicidade ou comércio, podem afetar negativamente as nossas 

vendas, rentabilidade e situação financeira de diferentes formas. Além disso, as 

autoridades públicas podem considerar que estamos a violar qualquer uma dessas 

leis e regulamentos, o que pode resultar em várias penalizações civis e criminais, na 

apreensão do nosso inventário ou multas pecuniárias, e podem afetar de forma 

significativa a nossa atividade e reputação. 

 

• Pronunciamentos contabilísticos atuais e futuros e outras normas de relato 

financeiro podem ter um impacto negativo nos nossos resultados. 

 

• Podemos ter de suportar perdas substanciais não cobertas ou que excedam os limites 

de cobertura das nossas apólices de seguro, e os nossos prémios de seguro podem 

aumentar. 

 

• Estamos expostos a alterações na legislação tributária e respetiva interpretação, as 

taxas de imposto a que estamos sujeitos podem aumentar no futuro e estamos 

atualmente envolvidos em processos fiscais com as autoridades fiscais de Portugal 

e do Brasil, o que poderá ter um efeito material adverso na nossa atividade, 

reputação e rentabilidade. 

 

• A falha ou a interrupção da nossa plataforma de e-commerce pode levar a uma perda 

de clientes e ter um impacto material adverso na nossa reputação, atividade e 

perspetivas. 

 

• Enfrentamos certos riscos relacionados com a operação das nossas lojas 

franquiadas, qualquer um dos quais poderia resultar num efeito material adverso na 

nossa atividade. 

 

Riscos especificamente relacionados com o Carve-Out: 

 

• Podemos perder alguns dos benefícios de sermos totalmente detidos pela Empresa-

Mãe, e podemos ser incapazes de alcançar alguns ou todos os benefícios que 

esperamos alcançar como uma sociedade independente e com as respetivas ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, e isso poderá ter um efeito 

material adverso na nossa atividade, situação financeira e resultados de operações.  

 

• Enfrentamos o risco de que, após a transação proposta, possamos não conseguir 

continuar a prestar serviços à Empresa-Mãe e a partes relacionadas dentro do Grupo 

Sonae e confiar na Empresa-Mãe e partes relacionadas dentro do Grupo Sonae para 

nos fornecerem certos serviços para apoiar a nossa atividade, o que pode ter um 

efeito adverso na nossa atividade.  
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• As nossas informações financeiras combinadas não são necessariamente indicativas 

dos nossos futuros resultados de operações, situação financeira ou fluxos de caixa, 

e não refletem necessariamente quais seriam os resultados da nossa atividade, 

situação financeira ou fluxos de caixa, assumindo que o Carve-Out tivesse sido 

implementado durante os períodos apresentados. 

 

• Enfrentamos o risco de que a Sociedade seja responsabilizada em relação às 

obrigações de subsidiárias anteriormente totalmente detidas ou de empresas 

anteriormente dirigidas, o que pode ter um impacto negativo sobre a Sociedade. 

 

• Iremos incorrer em custos associados à Admissão à Negociação e seremos 

obrigados a realizar as alterações necessárias para operar como uma empresa 

independente, com as respetivas ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, sujeita aos requisitos da CMVM e da legislação portuguesa. Estes 

novos processos e estrutura a serem implementados por forma a que a Sociedade 

cumpra os requisitos legais e regulamentares podem não funcionar de forma eficaz 

inicialmente, e a sua implementação pode exigir tempo e recursos substanciais e 

desviar a atenção da administração. 

 

• Enfrentamos o risco de que a Sociedade e as suas subsidiárias controladas deixem 

de fazer parte do seu atual grupo de sociedades tributado de acordo com o Regime 

especial de tributação de grupos de sociedades, tanto em Portugal como em 

Espanha, após a Oferta, o que pode ter um impacto negativo sobre as contribuições 

fiscais da Sociedade. 
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D.2 Riscos 

relacionados 

com a Oferta 

e as Ações 

 

• Os interesses da Empresa-Mãe podem estar em conflito com os seus interesses e 

expetativas, bem como com os do Conselho de Administração da Sociedade, o que 

pode ter um efeito material adverso na nossa atividade. 

 

• O Preço de Oferta das Ações poderá não corresponder ao preço pelo qual a 

negociação das Ações se desenvolverá e continuará após a Oferta. Em particular, 

um mercado sem liquidez para as Ações poderá resultar em preços de negociação 

mais baixos e maior volatilidade, o que poderá afetar negativamente o valor do seu 

investimento. 

 

• O preço de mercado das Ações poderá ser volátil e poderá diminuir 

independentemente do nosso desempenho operacional real, o que poderá ter um 

efeito material adverso no preço de mercado das Ações. 

 

• O preço de mercado das Ações e a nossa capacidade de obter capital por meio de 

uma oferta futura de Ações poderão ser adversamente afetados se ocorrer a venda 

de um número substancial de Ações, ou pela perceção de que tais vendas possam 

ocorrer. 

 

• No futuro, podemos procurar obter capital realizando ofertas de capital, o que pode 

diluir as participações sociais dos investidores. 

 

• A nossa capacidade de pagar dividendos pode ser limitada pela legislação aplicável. 

 

• Os acionistas com moedas funcionais diferentes do euro podem enfrentar riscos de 

investimento adicionais decorrentes de flutuações cambiais relacionadas com as 

suas participações de Ações. 

 

• O investidor pode ser incapaz de perseguir judicialmente a Sociedade ou os 

membros do nosso Conselho de Administração ou responsáveis pela gestão nos 

Estados Unidos, ou executar sentenças obtidas em tribunais norte-americanos por 

violações de leis de valores mobiliários dos EUA, e há dúvidas quanto à 

aplicabilidade em Portugal de ações civis com base nas disposições de 

responsabilidade civil das leis federais de valores mobiliários dos EUA. 

 

• Os detentores de Ações dos EUA e outros investidores não portugueses poderão não 

ser capazes de exercer direitos de preferência para participar em ofertas de direitos 

ou ofertas de recompra. 

 

• As Ações serão admitidas e negociadas no Euronext Lisbon num pressuposto-base 

de “admissão condicionada” desde a Primeira Data de Negociação até à data de 

liquidação da Oferta.  

 

• Se o encerramento da Oferta não ocorrer, as subscrições das Ações serão 

desconsideradas e as transações efetuadas nas Ações serão anuladas, o que poderá 

acarretar perdas para potenciais investidores nas Ações. 

 

• Os potenciais investidores de Ações podem enfrentar consequências fiscais 

resultantes de um investimento nas Ações. 

 

E.-Oferta 

E.1 Receitas 

líquidas 

totais e 

estimativa do 

total de 

despesas 

Receita bruta estimada da Oferta (assuming o valor mais elevado do Intervalo de Preço da 

Oferta): 358.644 milhões de euros. 

Despesas estimadas incorridas com a Oferta, que serão suportadas pelo Oferente: 14.624 

milhões de euros. 
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incorridas 

com a Oferta 

Receita líquida estimada da Oferta: 344.020 milhões de euros. 

A Sociedade não irá receber quaisquer receitas da venda das Ações da Oferta, as quais serão 

recebidas pelo Oferente. 

Estimamos que as despesas totais da Oferta e da Admissão à Negociação sejam de 17.864 

milhões de euros, incluindo as taxas de underwriting e as comissões relativas às Ações da 

Oferta vendidas pelo Oferente na Oferta (assumindo o pagamento integral das comissões dos 

Subscritores). 

Não serão cobradas aos investidores despesas pela Sociedade, pelo Oferente ou pelos 

Underwriters em relação à Oferta. Os investidores podem, no entanto, ter de suportar taxas 

de negociação e gestão habitualmente cobradas pela instituição financeira onde mantêm a 

respetiva conta bancária ou por outros intermediários financeiros. O montante destas 

comissões está disponível na internet no sítio da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, a entidade reguladora do mercado de valores mobiliários em Portugal 

(“CMVM”), em www.cmvm.pt . 

E.2 Motivos da 

Oferta e 

utilização das 

receitas 

Motivos da Oferta 

Espera-se que o facto de a Sociedade se tornar uma sociedade com as respetivas ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado proporcione certas vantagens para o 

Grupo, incluindo a melhoria da nossa proposta de valor através de um maior nível de 

autonomia, uma estrutura de capital independente e permita a libertação de um fluxo de 

dividendos, bem como uma estrutura de corporate governance alinhada com as melhores 

práticas de mercado das sociedades abertas. Espera-se também que a Oferta crie valor para o 

acionista, principalmente criando visibilidade sobre a valorização da Sociedade e também 

reduzindo potencialmente o desconto de holding da Sociedade-Mãe. 

 

Utilização das Receitas 

A Sociedade não irá receber quaisquer receitas da venda das Ações da Oferta, as quais serão 

recebidas pelo Oferente. As receitas líquidas da Oferta serão aplicadas pelo Oferente para as 

respetivas finalidades empresariais gerais. 

E.3 Termos e 

condições da 

Oferta 

 

Tipo e quantidade de ações 

A Oferta de Retalho compreende a oferta pelo Oferente de até 50.000.000 de Ações da 

Oferta, todas da mesma categoria, integralmente realizadas e com valor nominal de 1,00 € 

por ação, que representa até 5% do capital social da Sociedade.  

 

A Oferta de Retalho está sujeita a verificação da condição, habitual em transações deste 

género, de pelo menos 217.360.000 de Ações serem efetivamente adquiridas no âmbito da 

Oferta. Se esta condição não se verificar, a liquidação da Oferta também não terá lugar. 

 

O Oferente, após consulta com a Sociedade Barclays Bank PLC, BNP Paribas e Deutsche 

Bank AG, London Branch, enquanto Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners da 

Oferta Institucional (os “Joint Global Coordinators”), reserva-se o direito de alterar o 

Intervalo de Preços da Oferta e/ou aumentar ou reduzir o número de Ações da Oferta antes 

da data de Alocação (conforme definido infra). Uma alteração ao Intervalo de Preços da 

Oferta e/ou ao número de Ações da Oferta será publicada sob a forma de suplemento ao 

Prospeto no sistema de difusão de informação da CMVM em www.cmvm.pt e no sítio da 

internet da Sociedade. Os investidores terão o direito de revogar as ordens submetidas antes 

da publicação do referido suplemento ao Prospeto em prazo não inferior a dois dias úteis 

após a publicação do mesmo. 

 

A alocação de Ações à Oferta Institucional e à Oferta de Retalho (a “Alocação”)poderá estar 

sujeita a acordos de claw-back ou claw-forward, dependendo da respetiva procura por 

investidores institucionais, por um lado, e investidores de retalho, por outro. Sujeito à procura 
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na Oferta, o Oferente poderá realocar até 25.000.000 Ações da Oferta de Retalho à Oferta 

Institucional, assim reduzindo a dimensão da Oferta de Retalho nesse montante de Ações ou, 

inversamente, realocar até 25.000.000 Ações da Oferta Institucional à Oferta de Retalho, 

assim reduzindo a dimensão da Oferta Institucional nesse montante de Ações. 

  

A decisão de exercer qualquer dos mecanismos descritos no parágrafo acima será tomada 

pelo Oferente e pela Sociedade após a análise da procura registada na Oferta de Retalho e na 

Oferta Institucional, e das recomendações feitas pelos Joint Global Coordinators e dos Joint 

Lead Managers da Oferta de Retalho. 

 

Quaisquer Ações não adquiridas na Oferta de Retalho até ao fim do Período da Oferta 

poderão ser adquiridas na Oferta Institucional.  

 

Os investidores devem obter informações sobre as restrições de investimentos aplicáveis à 

Oferta. 

  

Over-allotment / Estabilização e Opção Greenshoe 

O Oferente concedeu aos Joint Global Coordinators, em nome dos Underwriters, uma opção 

(a “Opção de Over-Allotment”) de adquirir adicionalmente até 32.600.000 Ações existentes, 

compreendendo até 15% do número total de Ações da Sociedade (as “Ações Adicionais”) ao 

Preço da Oferta (menos comissões acordadas), para cobrir over-allotments em excesso ou 

posições curtas, se existentes, e para facilitar as atividades de estabilização, se existentes, 

exercíveis por um período de 30 dias corridos após o primeiro dia de negociação das Ações 

no Euronext Lisbon. 

Estrutura da Oferta e Admissão à Negociação 

A Oferta consiste na Oferta de Retalho e na Oferta Institucional. O investidor da Oferta de 

retalho que pretendam adquirir Ações no contexto da Oferta de Retalho devem instruir o 

respetivo intermediário financeiro (i.e., qualquer membro do sindicato bancário responsável 

pela colocação da Oferta de Retalho ou qualquer intermediário financeiro legalmente 

habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários escriturais).  

No âmbito da Oferta de Retalho, as ordens de aquisição devem ser individuais e em múltiplos 

de 10 Ações, com um montante mínimo de 10 Ações e um montante máximo de 175.000 

Ações. Cada investidor poderá submeter apenas uma ordem de aquisição no âmbito da Oferta 

de Retalho. Caso várias ordens de aquisição sejam submetidas pelo mesmo investidor, apenas 

a ordem que represente maior quantidade de Ações será considerada válida e, em igualdade 

de circunstâncias, será dada prioridade à ordem de aquisição apresentada no 1.º período da 

Oferta de Retalho. Caso se mantenha a igualdade de circunstâncias, apenas a ordem 

apresentada em primeiro lugar será considerada válida.   

Caso as ordens de aquisição representem um volume de Ações superior ao número da Ações 

da Oferta, as ordens de aquisição submetida no 1.º período da Oferta de Retalho beneficiarão 

de um coeficiente de atribuição que é superior ao das restantes ordens de aquisição, numa 

percentagem de 100%, salvo se tais ordens puderem ser satisfeitas com a aplicação de um 

coeficiente inferior. A cada ordem será atribuído um número de Ações igual ao maior número 

que seja múltiplo de 10, compreendido no produto do respetivo coeficiente com a quantidade 

de Ações referida em tal ordem de aquisição. As Ações não atribuídas em resultado da 

aplicação do processo de Alocação referidos nos parágrafos anteriores serão atribuídas em 

lotes de 10 Ações, por sorteio, primeiro pelas ordens submetidas no 1.º período da Oferta de 

Retalho e, depois, pelas restantes ordens de aquisição.  

Caso o número de Ações indicado numa ordem de aquisição submetida no 1.º período da 

Oferta de Retalho seja aumentado durante o 2.º período da Oferta de Retalho, as condições 

preferenciais do 1.º período da Oferta de Retalho serão apenas aplicadas às Ações em relação 

às quais uma ordem de aquisição foi apresentada durante o 1.º período da Oferta de Retalho.  

As ordens de aquisição não poderão ser revogadas após o quinto dia anterior ao fim do 

Período da Oferta, que é 12 de outubro de 2018. Após esta data, as ordens de aquisição só 

poderão ser alteradas para aumentar o montante inicial de Ações a adquirir. 
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O Preço da Oferta deverá ser pago pelos investidores da Oferta de Retalho em dinheiro após 

envio da respetiva ordem de aquisição ou, alternativamente, mediante autorização dada ao 

respetivo intermediário financeiro para debitar a respetiva conta bancária no montante 

aplicável na, ou perto da, data de Liquidação da Oferta (ou antes, em caso de antecipação do 

Período da Oferta e consequente antecipação da determinação do Preço da Oferta, alocação, 

primeiro dia de negociação em mercado regulamentado e atribuição).  

Caso o pagamento devido por Ações alocadas no âmbito da Oferta de Retalho não seja 

efetuado quando devido, tais Ações da Oferta não serão entregues aos investidores e a 

alocação das Ações da Oferta de Retalho será feita como se tais ordens de aquisição não 

tivessem sido submetidas. 

A Admissão à Negociação das Ações poderá apenas ocorrer após o termo do Período de 

Oferta. Sujeito a decisão da Euronext Lisbon, espera-se que a negociação das Ações no 

Euronext Lisbon tenha início, de forma incondicionada, aproximadamente em 23 de outubro 

de 2018.  

Previamente à admissão à negociação de forma incondicional, espera-se que as Ações sejam 

admitidas à negociação e que a negociação das Ações se inicie antes do encerramento da 

Oferta na Primeira Data de Negociação num pressuposto base de admissão condicionada (if-

and-when-delivered), durante dois dias, nos termos e condições descritos na secção 6801 do 

Regulamento I da Euronext. Sujeito a decisão da Euronext Lisbon, é expectável que a 

negociação num pressuposto-base de “admissão condicionada” tenha início em ou 

aproximadamente em 19 de outubro de 2018. 

A data em que se espera que ocorra a liquidação da Oferta é o dia, ou por volta do dia, 23 de 

outubro de 2018, o segundo dia útil após a Primeira Data de Negociação (i.e. numa base T+2) 

(“Data de Liquidação”). Todas as negociações com base nas Ações em data anterior à 

liquidação e entrega, numa base de “admissão condicional”, serão liquidadas na, ou após a, 

Data de Liquidação.  

A liquidação da Oferta poderá não ocorrer se certas condições não forem satisfeitas ou 

dispensadas ou no caso de certos eventos de cessação ocorrerem na ou antes da Data de 

Liquidação. A negociação das Ações antes da Data de Liquidação terá lugar sujeita à 

condição de que, caso o encerramento da Oferta não ocorra, a Oferta será retirada, todas as 

ordens relativas às Ações serão desconsideradas, quaisquer alocações feitas serão 

consideradas como não tendo sido feitas, quaisquer pagamentos feitos serão devolvidos sem 

juro ou outra compensação e as transações no Euronext Lisbon serão anuladas. 

Todas as negociações com base nas Ações em data anterior à liquidação e entrega são feitas 

por conta e risco exclusivos das partes envolvidas. A Euronext Lisbon não será responsável 

por qualquer dano sofrido por qualquer pessoa como resultado do cancelamento da Oferta ou 

pela subsequente anulação de qualquer transação no Euronext Lisbon. 

Sem prejuízo dos deveres de informação dos intermediários financeiros, os investidores 

devem consultar o seu intermediário financeiro, antes de submeterem as respetivas ordens de 

aquisição para confirmar que este é capaz de assegurar a tais investidores a possibilidade de 

negociar com base nas Ações adquiridas durante o período de negociação condicionada, uma 

vez que é possível que nem todos os intermediários financeiros estejam em condições de o 

assegurar. 

Os Underwriters esperam entregar as Ações da Oferta em ou aproximadamente em 23 de 

outubro de 2018 através do sistema de registo de valores mobiliários escriturais da Interbolsa 

– Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”), enquanto operador do sistema central de liquidação de 

valores mobiliários (“Central de Valores Mobiliários”), mediante o pagamento das Ações da 

Oferta em fundos imediatamente disponíveis. As Ações serão elegíveis para liquidação 

através da Interbolsa, enquanto operador do sistema central de liquidação de valores 

mobiliários. A Oferta está sujeita à satisfação das condições que são habituais para transações 

deste tipo conforme estabelecido no Contrato de Underwriting (conforme definido infra), 

incluindo a que a Admissão à Negociação se torne efetiva antes de 23 de outubro de 2018, e 

o Contrato de Underwriting não tenha sido rescindido antes da Admissão à Negociação. 

Nestes casos, a Oferta (que inclui a Oferta de Retalho e a Oferta Institucional) cessa. 
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Nenhuma das Ações poderá ser oferecida para subscrição, venda, compra ou entrega, e nem 

este Prospeto nem qualquer outro material de oferta relacionado com as Ações poderá ser 

distribuído, em qualquer jurisdição onde tal viole quaisquer leis ou regulamentos de valores 

mobiliários de qualquer jurisdição, ou dê origem a uma obrigação de obter qualquer 

consentimento, aprovação ou permissão, ou de fazer qualquer solicitação, submissão ou 

registo (que não em Portugal). 

Intervalo de Preços Indicativo 

Entre € 1,40 e € 1,65 (inclusive) por Ação (o “Intervalo de Preços da Oferta”). 

Método utilizado na definição do Preço de Oferta 

O Preço da Oferta e o número concreto de Ações oferecidas na Oferta será determinado, 

depois de terminado o Período da Oferta, pelo Oferente, após consulta da Sociedade e 

recomendações dos Joint Global Coordinators, considerando as condições do mercado e 

outros fatores. O Preço da Oferta final e o número final das Ações oferecidas na Oferta serão 

determinados através de uma declaração emitida pelo Oferente (“Declaração de Preço”), a 

qual será submetida à CMVM e publicada num comunicado no sítio da internet da Sociedade 

e da CMVM, nos termos do disposto no artigo 159.º, n.º 2 do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Entrega e Pagamento 

Um montante correspondente ao valor mais elevado do Intervalo de Preços da Oferta 

multiplicado pelo número de Ações referidas na ordem de aquisição do investidorserá 

cativado na conta do investidor até à liquidação da Oferta de Retalho, embora o montante 

efetivamente cobrado ao investidor possa não corresponder ao montante cativado. É 

expectável que a entrega e o pagamento relativos às Ações da Oferta ocorram em, ou 

aproximadamente em, 23 de outubro de 2018, na data da Liquidação da Oferta. A liquidação 

da Oferta será realizada através do sistema de compensação e liquidação da Interbolsa – 

Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A.  

Underwriting 

A Sociedade e o Oferente celebrarão um contrato de underwriting em, ou aproximadamente 

em, 18 de outubro de 2018 com os Underwitters designados infra relativo às Ações da Oferta. 

Barclays Bank PLC, BNP Paribas e Deutsche Bank AG, London Branch atuam enquanto 

Joint Global Cordinators da Oferta. De acordo com os termos do Contrato de Underwriting, 

cada underwriter acordou em subscrever e adquirir, conjunta e não solidariamente, o número 

de Ações da Oferta indicado na tabela infra: 

 

Underwriters 
Máximo Agregado de 

Ações da Oferta 

Percentagem 

 

Barclays Bank PLC ..............................  57.969.913 26,67 

BNP Paribas .........................................  57.969.913 26,67 

Deutsche Bank AG,  

London Branch .....................................  57.969.913 26,67 

CaixaBank, S.A. ...................................  11.585.289 5,33 

Banco Santander, S.A. .........................  11.585.289 5,33 

CaixaBI ................................................  11.585.289 5,33 

Haitong Bank, S.A. ..............................  2.890.889 1,33 

JB Capital Markets, Sociedad  

de Valores, S.A.U. ...............................  2.890.889 1,33 

Mediobanca – Banca  

di Credito Finanziario S.p.A ................  2.890.888 1,33 

Total .....................................................  217.360.000 100% 

 

A alocação de Ações nas Ofertas Institucional e de Retalho poderão estar sujeitas a 

mecanismos de claw-back ou de claw-forward dependendo da procura relativa por parte dos 

investidores institucionais, por um lado, e investidores de retalho, por outro. Sujeito à procura 
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na Oferta, o Oferente pode realocar até 25.000.000 Ações da Oferta de Retalho à Oferta 

Institucional, assim reduzindo a dimensão da Oferta de Retalho nesse montante de Ações ou, 

alternativamente, realocar até 25.000.000 Ações da Oferta Institucional à Oferta de Retalho, 

assim reduzindo a dimensão da Oferta Institucional nesse montante de Ações. 

A decisão de exercer qualquer um dos mecanismos descritos no parágrafo acima será tomada 

pelo Oferente e pela Sociedade após análise da procura registada na Oferta de Retalho e na 

Oferta Institucional e das recomendações feitas pelos Joint Global Coordinators e pelos Joint 

Lead Managers da Oferta de Retalho. 

Quaisquer Ações não adquiridas na Oferta de Retalho até ao fim do período da Oferta podem 

ser adquiridas na Oferta Institucional. 

Como contrapartida pelo acordo po parte dos Underwriters em adquirir as Ações da Oferta, 

a Sociedade e o Oferente acordaram em pagar aos Underwriters comissões que totalizam 2% 

do montante agregado do preço da oferta multiplicado pelo número de Ações da Oferta 

vendidas na Oferta. Adicionalmente, o Oferente acordou que poderá, a seu exclusivo critério, 

pagar aos Underwriters uma comissão discricionária de até 1% do montante agregado do 

preço da oferta multiplicado pelo número de Ações da Oferta vendidas na Oferta (incluindo 

quaisquer Ações Adicionais, se e na medida em que a Opção de Over-Allotment seja 

exercida) a ser distribuída pelos Underwriters conforme determinado pelo Oferente. O 

Oferente acordou em reembolsar os Underwriters relativamente a determinados custos, 

despesas, gastos e outros custos incurridos em conexão com a Oferta. 

O Oferente atribuiu aos Underwriters uma opção de adquirir Ações Adicionais 

representativas de até 15% do número total das Ações da Sociedade para cobrir over-

allotements, se existirem, efetuados em conexão com a Oferta. O Oferente pode, até 18 de 

Outubro de 2018, descricionariamente, em consulta com a Sociedade e na sequência de 

recomendações dos Joint Global Coordinators, e considerando também as condições e 

fatores de mercado, aumentar a Oferta Institucional até ao montante total agregado de 

87.000.000 Ações que representam até 8,7% do capital social da Sociedade.  

O Contrato de Underwriting estabelecerá que as obrigações dos Underwriters estarão sujeitas 

a certas condições suspensivas habituais. O Contrato de Underwriting poderá ser resolvido 

pelos Underwriters após a ocorrência de determinados eventos. Se este direito for exercido, 

a Oferta, que inclui a Oferta de Retalho e a Oferta Institucional (e os negócios associados 

com a mesma) cessa e os montantes recebidos com relação à Oferta por nós ou pelo Oferente 

serão devolvidos aos investidores sem juros. 

Nós e o Oferente demos cada um certas declarações e garantias e assumimos obrigações para 

com os Underwriters e acordamos em indemnizar os Underwriters relativamente a certas 

responsabilidades, incluindo responsabilidades que possa resultar da Oferta, nos termos da 

legislação sobre valores mobiliários aplicável. 

CaixaBI and Millennium investment banking são os Intermediários Financeiros responsáveis 

pela assistência e colocação no âmbito da Oferta de Retalho e pelos serviços relacionados 

com a preparação, submissão e acompanhamento do pedido de Admissão à Negociação, nos 

termos e para os efeitos da alínea a) do número 1 do artigo 113.º do Código dos Valores 

Mobiliários. 

Calendário indicativo 

Evento Data 

Publicação do Prospeto ...................................................................................  4 de outubro de 2018 
Início do períododa Oferta de Retalho e da Oferta Institucional  8 de outubro de 2018 

1.º Periodo da Oferta de Retalho De 8 de outubro de 2018 a 12 de 
outubro de 2018 
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2.º Periodo da Oferta de Retalho De 13 de outubro de 2018 a 17 
de outubro de 2018 

As ordens no âmbito da Oferta de Retalho tornam-se irrevogáveis .................  13 de outubro de 2018 

Expiração do Período de Oferta para a Oferta de Retalho ...............................  17 de outubro de 2018 

Expiração do Período de Oferta para a Oferta Institucional ............................  18 de outubro de 2018 

Determinação do Preço ...................................................................................  18 de outubro de 2018 

Determinação do número final de Ações........................................................... 18 de outubro de 2018 

Sessão Especial de Mercado Regulamentado e publicação dos resultados da 
Oferta .........................................................................................................  18 de outubro de 2018 

Admissão à Negociação das Ações num pressuposto-base de “admissão 
condicionada”.............................................................................................  19 de outubro de 2018 

Primeiro dia de negociação das Ações no Euronext Lisbon num num 
pressuposto-base de “admissão condicionada” ................................................  19 de outubro de 2018 

Primeiro dia da Opção de Over-Allotment 19 de outubro de 2018 

Liquidação da Oferta de Retalho  ....................................................................  23 de outubro de 2018 

Primeiro dia de negociação incondicional das Ações no Euronext 
Lisbon........ 23 de outubro de 2018 

Último dia da Opção de Over-Allotment 18 de novembro de 2018 

 

Cada uma das datas referidas nesta tabela é meramente indicativa e está sujeita a alteração 

sem aviso prévio. Todas as referências temporais são feitas tendo por referência a hora de 

Lisboa.  

Sujeito a antecipação ou adiamento nos prazos indicativos acima referidos, os potenciais 

investidores da Oferta de Retalho poderão adquirir Ações (i) durante o período entre o dia 8 

de outubro de 2018, às 08h30 (hora de Lisboa) e o dia 17 de outubro de 2018, às 15h00 (hora 

de Lisboa). O 1.º período da Oferta de Retalho, relevante para efeito das condições de 

preferência de Alocação das Ações com o coeficiente mais elevado caso existam ordens de 

aquisição em montante superior ao número de Ações oferecidas na Oferta, decorre entre o 

dia 8 de outubro de 2018 e o dia 12 de outubro de 2018. O 2.º período da Oferta de Retalho 

decorre entre o dia 12 de outubro de 2018 e o dia 17 de outubro de 2018. Os períodos da 

Oferta de Retalho e da Oferta Institucional poderão não ser idênticos e o período da Oferta 

de Retalho pode ser reduzido ou aumentado. Em caso de redução ou aumento do período da 

Oferta, a determinação do Preço da Oferta, a alocação, a admissão à negociação e o primeiro 

dia de negociação em mercado regulamentado poderão ser antecipados ou adiados, consoante 

o caso.  

Sujeito a decisão da Euronext Lisbon, espera-se que a negociação das Ações no Euronext 

Lisbon tenha início, de forma incondicionada, aproximadamente em 23 de outubro de 2018. 

É expectável que o primeiro dia de negociação e de cotação oficial das Ações ocorra numa 

base de “admissão condicional”, por volta do dia 19 de outubro de 2018. Os investidores que 

pretendam negociar em data anterior à Data de Liquidação, que é espectável que ocorra por 

volta do dia 23 de outubro de 2018, deverão confirmar junto do respetivo intermediário 

financeiro se e em que momento poderão negociar nessa base.  

Intermediários Financeiros responsáveis pela Oferta de Retalho 

• Intermediários Financeiros e Joint Bookrunners para a Oferta de Retalho: CaixaBI e 

Millennium investment banking.  
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E.4 Interesses 

relevantes 

para a Oferta 

O Oferente tem um interesse na Oferta porque espera receber, no ato da liquidação, as receitas 

líquidas proveniente da oferta das Ações da Oferta. 

Em conexão com a Oferta, os Underwriters participam numa relação contratual com o 

Oferente. Os Underwriters podem receber uma comissão discricionária, para além da sua 

comissão-base, após a conclusão bem sucedida da transação, e serão reembolsados pelas suas 

despesas.  

Alguns dos Underwriters e/ou as respetivas subsidiárias prestaram, no passado, e poderão 

prestar no futuro, pontualmente, serviços de banca comercial, banca de investimentos e 

assessoria financeira ou outros serviços à Sociedade, ao Oferente ou a quaisquer partes 

relacionadas com qualquer deles, no decurso normal das respetivas atividades. Os 

Underwriters receberam e irão receber as comissões e honorários habituais por essas 

transações e serviços. No decurso normal das suas várias atividades comerciais, alguns dos 

Underwriters e suas subsidiárias podem fazer ou manter uma ampla gama de investimentos 

e negociar ativamente títulos de dívida e valores mobiliários (ou valores mobiliários 

derivados relacionados) e instrumentos financeiros (que podem incluir empréstimos 

bancários e/ou credit default swaps) para a sua própria conta e para as contas dos seus 

clientes, podendo a qualquer momento deter posições longas e curtas nesses valores e 

instrumentos. Tais atividades e investimentos em valores mobiliários podem envolver os 

nossos valores mobiliários e instrumentos. 

Além disso, no decurso normal das respetivas atividades, os Underwriters, a Sociedade, o 

Oferente ou quaisquer partes relacionadas com qualquer deles realizam negócios e celebram 

contratos comerciais. 

E.5 Acordos de 

bloqueio 

(lock-up) 

Lock-up aplicável à Sociedade 

A Sociedade assumiu perante os Joint Global Coordinators que não poderá, sem o prévio 

consentimento escrito dos Joint Global Coordinators (em nome dos Managers), durante o 

período de 180 dias contados da data de Admissão à Negociação, direta ou indiretamente: (i) 

emitir, oferecer, emprestar, hipotecar, ceder, cobrar, onerar, vender, contratar para vender ou 

emitir, vender qualquer opção ou contrato para comprar, comprar qualquer opção ou contrato 

para vender ou emitir, conceder qualquer opção, direito ou garantia para comprar, emprestar 

ou de outra forma transferir ou alienar, direta ou indiretamente, quaisquer Ações ou qualquer 

direito sobre Ações ou quaisquer valores mobiliários convertíveis em ou exercíveis ou 

passíveis de troca, ou substancialmente semelhantes a Ações ou qualquer direito sobre Ações, 

ou submeter qualquer declaração de registo nos termos do Securities Act ou submeter ou 

publicar qualquer prospeto com relação a qualquer um dos precedentes; ou (ii) celebrar 

qualquer contrato de swap ou outro contrato ou transação que transfira, no todo ou em parte, 

qualquer das consequências económicas da propriedade das Ações, independentemente de 

qualquer swap ou transação descrita em (i) ou (ii) acima vir a ser liquidada mediante entrega 

das Ações ou de outros valores mobiliários em dinheiro ou através de outro meio. A 

obrigação assumida pela Sociedade referida supra não será aplicável a (i) penhores de ações 

em conexão com os acordos de empréstimo e (ii) planos de atribuição de opção de compra 

de ações aplicáveis aos trabalhadores, na medida em que estejam referidos no Prospeto. 

Lock-up aplicável à Empresa-Mãe e às suas subsidiárias, incluindo o Oferente  

 A Empresa-Mãe também assumiu perante os Joint Global Coordinators que, nem ela nem 

as respetivas subsidiárias e sociedades associadas, incluindo o Oferente e a Sonae 

Investments BV, sobre as quais exerce controlo da administração e dos direitos de voto, nem 

qualquer pessoa que atue em seu nome (ou das sociedades referidas) emitirá, venderá, 

assumirá a obrigação de vender, onerar ou dispor (ou publicamente anunciará tal emissão, 

oferta, venda, oneração ou disposição) de qualquer Ação (ou qualquer interesse inerente às 

Ações ou relacionado com as Ações) ou valores mobiliários convertíveis, ou exercíveis, em 

Ações ou passíveis de troca, ou substancialmente semelhantes a Ações ou qualquer direito 

sobre as Ações, ou warrants ou qualquer outro direito de adquirir as Ações ou qualquer valor 
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mobiliário ou produto financeiro cujo valor seja direta ou indiretamente determinado por 

referência ao preço das Ações, incluindo (sem exclusão) swaps de ações, vendas ou opções 

sobre futuros, quer tais transações descritas supra sejam liquidadas mediante a entrega de 

Ações ou tais outros valores mobiliários, em dinheiro ou de qualquer outra forma, nem 

solicitarão que a Sociedade publique qualquer prospeto nos termos da Diretiva dos Prospetos 

ou qualquer documento semelhante com qualquer regulador de mercado de valores 

mobiliários, mercado regulamentado ou entidade gestora de mercados, com relação com o 

supra referido, direta ou indiretamente, por um período de 180 dias a contar da data do 

Contrato de Underwriting, sem o prévio consentimento dos Joint Global Coordinators. O 

supra referido não será aplicável (i) a vendas de Ações contempladas no Contrato de 

Underwriting, (ii) à emissão e venda de Ações no contexto da Oferta de Retalho, (iii) à venda 

ou transferência de Ações para a Sociedade com o objetivo de cumprir as obrigações 

existentes nos termos de planos de incentivos por ações, (iv) penhores de ações em conexão 

com os acordos de empréstimo, e (v) swaps de ações e vendas e opções sobre futuros 

relacionados com as Ações, na medida em que tais contratos não possam ser exercidos nem 

se vençam em data anterior a 180 dias contados após o Contrato de Underwriting. 

E.6 O montante e 

a 

percentagem 

de diluição 

resultante da 

Oferta 

Não haverá novas ações na Oferta.   

Se a Oferta for bem sucedida, o Oferente possuirá 300.909.127 Ações após a Oferta, 

assumindo que a Opção de Over-Allotment não é exercida e 268.309.127 Ações após a 

Oferta, assumindo que a Opção de Over-Allotment é exercida na íntegra. Adicionalmente, o 

Oferente deterá 181.309.127 Ações se a Opção de Over Allotment e o Upsize forem exercidos 

na íntegra. 

E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas aos 

investidores 

Não aplicável. Não serão cobradas aos investidores despesas pela Sociedade, pelo Oferente 

ou pelos Underwriters em relação à Oferta. Os investidores podem, no entanto, ter de 

suportar taxas de negociação e gestão habitualmente cobradas pela instituição financeira 

onde mantêm a respetiva conta bancária ou por outros intermediários financeiros. O montante 

destas comissões está disponível na internet no sítio da CMVM, em www.cmvm.pt. 

 


