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MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE DIVIDENDO EM ESPÉCIE CONDICIONAL 

INFORMAÇÃO AO MERCADO 
 
 
1. Enquadramento 

Na assembleia geral da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. (“MOTA-ENGIL SGPS” ou “Sociedade”) que teve lugar em 27 de 
Dezembro de 2013 foi deliberada a atribuição condicional gratuita aos acionistas da Sociedade em 22 de 
janeiro de 2014 de 20.000.000 de ações representativas de 20% do capital social da MOTA-ENGIL AFRICA B.V 
(“MOTA-ENGIL AFRICA”), detidas pela Sociedade. 
 
A produção de efeitos dessa atribuição condicional ficou subordinada à dupla condição de as contas da 
Sociedade reportadas ao exercício de 2013 revelarem a existência de fundos distribuíveis em montante 
suficiente e de, até ao dia 31 de Dezembro de 2014, as ações da MOTA-ENGIL AFRICA serem objeto de decisão de 
admissão à negociação em mercado regulamentado a funcionar em Estado membro da União Europeia. 
 
Os documentos de prestação de contas já aprovados pela assembleia geral revelam a existência de fundos 
distribuíveis em montante suficiente para a realização da atribuição condicional referida pelo que se encontra 
verificada a primeira condição necessária para a atribuição condicional. 
 
A segunda condição necessária à atribuição condicional verificar-se-á com a concretização do processo de IPO 
da MOTA-ENGIL AFRICA agora iniciado, que se pretende venha a culminar na admissão das referidas ações ao 
segmento “standard” da Lista Oficial da UK Financial Conduct Authority e à negociação no “main market for 
listed securities” da Bolsa de Valores de Londres. 
 
 
2. Fator de atribuição do dividendo em espécie 

Tal como comunicado no passado dia 10 de janeiro de 2014, a cada detentor de direitos ao dividendo em 
espécie serão atribuídas 0,10334084 ações da MOTA-ENGIL AFRICA por cada direito de atribuição condicional 
detido.  
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3. Disponibilização de um mecanismo de liquidez aos titulares de direitos ao dividendo em espécie 

Informa-se que a MOTA-ENGIL SGPS, de harmonia com o previsto na mencionada assembleia geral de 27 de 
Dezembro de 2013, decidiu disponibilizar um mecanismo de liquidez aos titulares de direitos ao dividendo em 
espécie, incluindo-se abaixo informação relevante para os detentores de direitos ao dividendo em espécie 
condicional, incluindo no que respeita aos procedimentos previstos no âmbito da referida distribuição. 
 
Os beneficiários do direito à atribuição condicional do dividendo em espécie que assim o desejarem poderão 
habilitar a Sociedade para alienar, no contexto da Oferta Institucional compreendida no IPO da MOTA-ENGIL 
AFRICA, um número de ações igual a todas ou parte das ações da MOTA-ENGIL AFRICA a que tenham direito no 
âmbito daquela atribuição, ficando os referidos beneficiários com o correspondente direito a receber da 
MOTA-ENGIL SGPS o produto da respetiva alienação, líquido do valor da retenção na fonte que porventura 
venha a ser aplicável e de outros custos que sejam devidos. Conforme habitual neste tipo de processos, o 
preço de alienação das ações no IPO apenas será fixado no final do período da oferta, baseando-se num 
processo de bookbuilding e tendo em consideração diversos fatores, incluindo o nível e a natureza da procura 
pelas ações e o objetivo de encorajamento do desenvolvimento de um mercado eficiente e líquido após a 
admissão. 
 
Assim, os detentores de direitos à atribuição condicional do dividendo em espécie que pretendam beneficiar 
do mecanismo de liquidez descrito no parágrafo anterior deverão, no período compreendido entre as 8h30 do 
dia 19 de junho de 2014 e as 15h00 horas do quinto dia após o início do período da Oferta Preferencial 
compreendida no IPO da MOTA-ENGIL AFRICA (ou o dia útil seguinte a este, no caso de o quinto dia após o início 
da referida Oferta Preferencial não ser um dia útil), dirigir-se ao Intermediário Financeiro junto do qual se 
encontram registados os seus direitos à atribuição condicional do dividendo em espécie e comunicar por 
escrito que, relativamente ao correspondente número de ações da MOTA-ENGIL AFRICA a que tenham direito, 
desejam receber o produto líquido da venda pela Sociedade desse número de ações no âmbito do IPO, 
indicando para tal o número total de direitos ao dividendo em espécie subjacentes às ações a alienar, que 
poderá não corresponder à totalidade dos direitos de que são detentores. Com esta comunicação, os 
acionistas aceitam também, para todos os efeitos, a eficácia e irrevogabilidade de tal alienação no caso de 
verificação das condições de que depende a atribuição do dividendo em espécie. 
 
Os Intermediários Financeiros por sua vez deverão assegurar o bloqueio dos direitos em relação aos quais 
tenha sido manifestada pelos acionistas a vontade de receber o produto líquido da venda das referidas ações.  
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Caso se verifique não ter sido possível proceder à alienação de todas as ações oferecidas pela MOTA-ENGIL SGPS 
e, em particular, no caso de não ter sido possível proceder à alienação de um número de ações equivalente à 
totalidade dos pedidos dirigidos pelos detentores de direitos ao dividendo em espécie e, mesmo assim, se 
venha a verificar a admissão das ações da MOTA-ENGIL AFRICA à negociação, condição de que depende o 
pagamento do dividendo em espécie, o valor das ações alienadas pela MOTA-ENGIL SGPS será repartido 
proporcionalmente a todas as ações a alienar por esta, incluindo aos pedidos de acesso ao mecanismo 
efetuados, de acordo com um fator de atribuição sucessivo que nessa circunstância será comunicado ao 
mercado, o que poderá determinar a eventual entrega de ações MOTA-ENGIL AFRICA mesmo àqueles titulares 
que tenham solicitado acesso ao mecanismo de liquidez. 
 
Os titulares do direito à atribuição condicional que não pretendam solicitar acesso ao mecanismo de liquidez, 
e nessa medida não efetuem a comunicação acima referida nas condições e no prazo aí estipulados, irão 
receber, sob condição de se verificar a admissão das ações à negociação, as ações da MOTA-ENGIL AFRICA 
correspondentes ao número de direitos detidos, por inscrição nas suas contas de valores mobiliários. O 
número de ações resultante da aplicação do fator de atribuição será arredondado por defeito, depois de 
calculada a retenção na fonte a aplicar nos termos adiante descritos para o número inteiro de ações 
imediatamente inferior, com o correspondente diferencial a ser pago em dinheiro. 
 
Na medida em que a lei o permita, a MOTA-ENGIL AFRICA, a Sociedade e o Standard Bank plc reservam-se 
expressamente o direito de, antes da admissão, determinar não prosseguir com a Oferta Institucional 
compreendida no IPO da MOTA-ENGIL AFRICA. 
 
 
4. Moeda de liquidação 

O preço das ações MOTA-ENGIL AFRICA será determinado em libras esterlinas (GBP), sendo nesta moeda que 
será efetuada a liquidação financeira das quantias em numerário a que haja lugar no âmbito da atribuição 
condicional em espécie descrita nos parágrafos anteriores, que será aplicável ao produto líquido da venda das 
ações entregue pela Sociedade em relação às quais tenha sido manifestada a solicitação de acesso ao 
mecanismo de liquidez e, nos restantes casos, ao montante correspondente à retenção na fonte e ao 
arredondamento. Cada intermediário financeiro procederá à conversão cambial daqueles valores para a 
moeda em que estejam denominadas as contas dos titulares dos direitos, sempre que as mesmas não sejam 
denominadas em GBP. 
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5. Despesas e encargos 

Os detentores do direito à atribuição condicional que decidam aderir ao mecanismo de liquidez, acima 
descrito, suportarão, caso a venda se concretize, um custo de 1% sobre o valor total do dividendo, destinado a 
cobrir as despesas inerentes ao processo de venda do número de ações equivalente àquele em relação ao qual 
manifestaram a sua solicitação de acesso ao mecanismo de liquidez. O valor destes custos será retido pela 
MOTA-ENGIL SGPS. 
 
Adicionalmente, sobre a atribuição condicional e a detenção de ações da MOTA-ENGIL AFRICA poderão recair 
comissões ou outros encargos a pagar pelos respetivos detentores, que poderão diferir consoante estes 
tenham solicitado ou não aceder ao mecanismo de liquidez proporcionado pela MOTA-ENGIL SGPS e que 
poderão diferir significativamente dos valores cobrados relativamente a ações admitidas à negociação na 
Euronext Lisbon.  
 
Estas comissões ou outros encargos constam dos preçários dos intermediários financeiros disponíveis no sítio 
da CMVM na Internet em www.cmvm.pt, pelo que os detentores do direito deverão procurar informar-se dos 
mesmos. No caso em que seja efetuada comunicação ao intermediário financeiro no âmbito do mecanismo de 
liquidez, deverá a instituição financeira recetora da referida comunicação informar que comissões ou outros 
encargos impendem sobre a mesma. Os investidores poderão incorrer ainda em comissões adicionais por 
força da conversão cambial referida no ponto anterior. 
 
 
6. Cronograma 

O efetivo recebimento do dividendo em espécie (bem como a efetiva venda e recebimento do produto 
respetivo no âmbito do mecanismo de liquidez disponibilizado) está dependente da verificação das condições 
a que a atribuição condicional ficou sujeita, a última das quais será a concretização, até 31 de Dezembro de 
2014, da admissão das ações da MOTA-ENGIL AFRICA à negociação em mercado regulamentado a funcionar em 
Estado membro da União Europeia, na sequência do processo de IPO e cumpridos os procedimentos 
operacionais associados. Neste sentido, a data prevista para a entrega do dividendo em espécie será 
oportunamente divulgada. 
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7. Tratamento fiscal 

Do ponto de vista fiscal, configurando a atribuição condicional um dividendo em espécie, cada detentor dos 
direitos estará sujeito a retenção na fonte de imposto nos termos legais, devendo o imposto retido ser 
liquidado em dinheiro.  
 
Detentores de direitos que solicitarem acesso ao mecanismo de liquidez  

Os detentores de direitos que solicitarem acesso ao mecanismo de liquidez proporcionado pela MOTA-ENGIL 
SGPS irão receber o valor do dividendo em espécie a que têm direito sob a forma de numerário, nos termos 
acima descritos. Nestes casos, os Intermediários Financeiros poderão proceder diretamente ao apuramento da 
retenção de imposto e à entrega do respetivo valor à Autoridade Tributária. 
 
Detentores de direitos que não solicitarem acesso ao mecanismo de liquidez 

Aos detentores de direitos que não solicitarem acesso ao mecanismo de liquidez, será creditado pela MOTA-
ENGIL SGPS junto dos intermediários financeiros um montante em dinheiro equivalente à retenção na fonte 
calculada com base no regime fiscal aplicável a cada detentor de direitos, que deverá ser entregue pelo 
Intermediário Financeiro à Autoridade Tributária, retendo a MOTA-ENGIL SGPS o correspondente número de 
ações da MOTA-ENGIL AFRICA.  
 
Tanto o montante em dinheiro destinado à retenção na fonte como o montante relativo ao arredondamento 
efetuado serão determinados por referência ao preço de subscrição das ações da MOTA-ENGIL AFRICA a emitir 
no âmbito do IPO.  
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8. Forma exemplificativa de cálculo relativo ao dividendo em espécie a atribuir 

Para efeitos meramente ilustrativos, apresentam-se os cálculos a efetuar para a atribuição a um detentor de 
direitos que tenha atualmente 100 direitos, distinguindo-se as seguintes situações. 
 
Detentor que adere ao mecanismo de liquidez  

Quantidade de direitos detidos: (a) 100 direitos 

Fator de atribuição: (b) 0,10334084  
Quantidade de ações a atribuir (sem arredondamento): (c) = (a) x (b) 10,334084 ações 

Fiscalidade (1): (d) 28%  
Custos a suportar pelo detentor de direitos: (e) 1,0%  

    
Valor em dinheiro do imposto a reter (2) (3) (4): (f) = (c) x (d) 2,89354 ações 

Valor em dinheiro dos custos a suportar pelo detentor de direitos (2): (g) = (c) x (e) 0,10334 ações 

Valor em dinheiro líquido de imposto e custos (2): (h) = (c) - (f) - (g) 7,34 ações 

(1) Dependente do regime fiscal aplicável a cada detentor de direitos. 
(2) Enquanto não for conhecido o preço das ações a atribuir, os cálculos serão efetuados com base na quantidade de ações 

equivalente. 
(3) Tendo presente que o preço das ações será fixado em GBP, o valor em EUR a entregar à Autoridade Tributária deverá ser 

calculado de acordo com o previsto no artigo 23.º do Código do IRS. 
(4) Para efeitos de IRC, a retenção na fonte incide sobre o montante correspondente à soma do valor de mercado das ações e do 

montante da retenção devida (i.e. (f)= [(c)+ [(c)x(d)]]x(d). 
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Detentor que não adere ao mecanismo de liquidez  

Quantidade de direitos detidos: (a) 100 direitos 

Fator de atribuição: (b) 0,10334084  
Quantidade de ações a atribuir (sem arredondamento): (c) = (a) x (b) 10,334084 ações 

Fiscalidade (1): (d) 28%  

    
Valor em dinheiro do imposto a reter (2) (3) (4): (e) = (c) x (d) 2,89354 ações 

Quantidade de ações líquida de imposto  (sem arredondamento): (f) = (c) - (e) 7,44 ações 

Quantidade de ações a entregar líquida de imposto e custos: (g) 7,00 ações 

Arredondamento em dinheiro a entregar ao detentor de direitos (2): (h) = (f) - (g) 0,44 ações 

(1) Dependente do regime fiscal aplicável a cada detentor de direitos. 
(2) Enquanto não for conhecido o preço das ações a atribuir, os cálculos serão efetuados com base na quantidade de ações 

equivalente. 
(3) Tendo presente que o preço das ações será fixado em GBP, o valor em EUR a entregar à Autoridade Tributária deverá ser 

calculado de acordo com o previsto no artigo 23.º do Código do IRS. 
(4) Para efeitos de IRC, a retenção na fonte incide sobre o montante correspondente à soma do valor de mercado das ações e do 

montante da retenção devida (i.e. (f)= [(c)+ [(c)x(d)]]x(d). 
 
 
9. Procedimentos operativos a observar pelos Intermediários Financeiros 

Oportunamente serão divulgados aos intermediários financeiros os procedimentos operativos detalhados a 
observar pelos intermediários financeiros quer no que respeita à: 

(i) recolha das comunicações efetuadas por parte dos detentores do direito condicional que manifestem 
vontade de aderir ao mecanismo de liquidez;  

(ii) cálculo da quantidade de ações a atribuir e do valor em dinheiro devido pelos arredondamentos 
resultantes da aplicação do fator de atribuição, da retenção de imposto e dos custos a suportar pelo 
detentor de direitos; e  

(iii) instruções de liquidação a informar por cada intermediário financeiro tendo em atenção que as 
liquidações não poderão ser asseguradas por intermédio da Interbolsa atento o facto de certificados 
digitais representativos de ações MOTA-ENGIL AFRICA apenas poderem ser transacionados por movimento 
de contas CREST. 
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No final do processo do IPO e caso se verifique não ter sido possível proceder à alienação de um número de 
ações equivalente à totalidade dos pedidos dirigidos pelos detentores de direitos, será solicitado aos 
Intermediários Financeiros o recálculo do número de ações a entregar e respetivos arredondamentos.  
 
O agente pagador do dividendo será o Caixa-Banco de Investimento. 
 
Por último salientamos que a admissão ao segmento “standard” da Lista Oficial da UK Financial Conduct 
Authority e à negociação no “main market for listed securities” da Bolsa de Valores de Londres implica que as 
ações da MOTA-ENGIL AFRICA estarão depositadas junto de um banco depositário e que serão emitidos 
certificados escriturais em sua representação os quais, por sua vez, são movimentados e liquidados por 
intermédio do sistema CREST, pelo que as mesmas apenas poderão ser detidas e movimentadas através de 
intermediários financeiros que disponibilizem o acesso a este sistema de liquidação e compensação. O CREST é 
um sistema que permite a liquidação escritural de valores mobiliários negociados na London Stock Exchange. 
 
 
Porto, 16 de junho de 2014 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 


