
 

Sonae MC, SGPS, S.A. 

(sociedade anónima regida pelo direito português) 

Sede: Rua João Mendonça, 529, 4464-501, Matosinhos, Porto 

Registada junto da Conservatória do Registo Comercial com o número de identificação de pessoa coletiva 

501532927 

Capital Social: € 1,000,000,000.00 

 (a “Sociedade”) 

Sonaecenter, Serviços, S.A.  

(sociedade anónima regida pelo direito português) 

Sede: Lugar do Espido, Via Norte 4470 177 Maia, Portugal 

Registada junto de Conservatória do Registo Comercial com o número de identificação de pessoa coletiva 

506440613 

Capital Social: €1,836,550,000.00 

(o “Oferente”) 

 

Adenda ao  

PROSPETO 

Oferta de até 217.360.000 ações ordinárias nominativas escriturais, cada uma com o valor 

nominal de €1,00, representativas de 21,736% do capital social da Sociedade e admissão à 

negociação no Euronext Lisbon de 1.000.000.000 ações ordinárias nominativas escriturais, 

cada uma com o valor nominal de €1,00, representativas de 100% do capital social da 

Sociedade 

 

A presente adenda, datada de 12 de outubro de 2018 (a “Adenda”) ao Prospeto de 4 de outubro de 2018 (o “Prospeto”) 

constitui uma adenda ao Prospeto para efeitos do Artigo 16.º da Diretiva dos Prospetos e dos artigos 142.º e 238.º do Código dos 

Valores Mobiliários, preparada no âmbito da Oferta de até 217.360.000 ações ordinárias nominativas e escriturais, cada uma com o 

valor nominal de €1,00, representativas de 21,736% do capital social da Sociedade e da admissão à negociação no Euronext Lisbon 

de 1.000.000.000 ações ordinárias nominativas e escriturais, cada uma com um valor nominal de €1,00, representativas de 100% do 

capital social da Sociedade pelo Oferente. Os termos definidos no Prospeto terão o mesmo significado quando usados na presente 

Adenda. 

Para efeitos das disposições legais aplicáveis, as pessoas e entidades mencionadas na secção “Entities responsible for the 

information” do Prospeto declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, após terem efetuado todas as diligências razoáveis para 

se certificarem de que tal é o caso, a informação constante na presente Adenda, ou as partes deste pelas quais cada entidade é 

responsável de acordo com as disposições legais aplicáveis, está de acordo com os factos, não havendo quaisquer omissões que 

possam afetar o seu alcance. 

A presente Adenda é complementar em relação ao Prospeto e deve ser lida em conjunto com este. Na medida em que haja 

alguma desconformidade entre quaisquer declarações desta Adenda e qualquer outra declaração feita no Prospeto ou para a qual este 

remeta, deve prevalecer o declarado na presente Adenda. 



Salvo o indicado nesta Adenda, nenhum outro fator significativo novo, erro material ou inexatidão relacionada com a 

informação incluída no Prospeto surgiu ou foi identificada, conforme o caso, desde a publicação do Prospeto.  

1. FINALIDADE DA ADENDA: ACONTECIMENTS RECENTES 

A finalidade da presente Adenda é atualizar o Prospeto em virtude do facto de que, devido a condições adversas nos 

mercados internacionais, a Oferta Institucional não terá lugar. Considerando que a Oferta de Retalho estava sujeita à verificação da 

condição de pelo menos 217.360.000 de Ações serem efetivamente adquiridas no âmbito da Oferta e que, dado o número de Ações 

da Oferta oferecidas na Oferta Institucional e na Oferta de Retalho, tal condição não pode ser verificada se a Oferta Institucional não 

tiver lugar, a Oferta de Retalho das ações representativas do capital social da Sociedade não será executada. 

Como tal, os (eventuais) Investidores na Oferta que tenham acordado a compra de Ações da Oferta têm o direito, que pode 

ser exercido até 17 de outubro de 2018, de revogar as suas aceitações. 

 

 

 


