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1. INTRODUÇÃO 
O Conselho de Administração da Espírito Santo Saúde – SGPS S.A. (“ESS”) após ter 
recebido, no dia 01 de setembro de 2014, e analisado o projeto de prospeto e de anúncio 
de lançamento (“Projeto de Prospeto” e “Projeto de Anúncio de Lançamento”, 
respetivamente) da oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações 
representativas do capital social da ESS, que foi objeto de anúncio preliminar em 19 de 
agosto de 2014, (“Anúncio Preliminar”), apresentado pelo Grupo Ángeles Servicios de 
Salud, S.A. de C.V. (“Oferente” ou “GASS” e “Oferta” respetivamente), vem, nos termos 
e para os efeitos do número 1 do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários (“CVM”), 
pronunciar-se sobre a oportunidade e condições da Oferta. 

A Oferente é uma sociedade constituída e regulada ao abrigo da lei dos Estados Unidos 
Mexicanos, sub-holding do Grupo Empresarial Ángeles, S.A. de C.V. (“GEA”), que opera 
no setor dos serviços de saúde. De acordo com a informação constante do Projeto de 
Prospeto da Oferta, a Oferente desenvolveu o sistema hospitalar privado mais 
importante do México, contando com várias filiais, donde se destacam os Hospitais 
Ángeles, líderes no setor da saúde privada no México com 28 hospitais próprios com 
mais de 2.500 camas, 9 centros de hemodiálise, laboratórios biomédicos, entre outras 
atividades complementares à prestação de cuidados de saúde. 

Por seu turno, a sociedade adquirente é a sociedade Ángeles Portugal, S.A. de C.V. – 
uma sociedade constituída e regulada ao abrigo da lei dos Estados Unidos Mexicanos, 
(“Sociedade Adquirente”). A Sociedade Adquirente foi constituída com o propósito do 
lançamento da Oferta e é detida em 99,99% pela Oferente e em 0,01% pelo senhor 
Olegario Vázquez Aldir. 

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente a adquirir a totalidade das ações 
que sejam objeto de válida aceitação da Oferta, através da Sociedade Adquirente. 

Em síntese, da análise dos Projetos de Prospeto e de Anúncio de Lançamento, 
considera o Conselho da Administração que: 

(i) Uma conclusão com sucesso da Oferta afigura-se um meio para a obtenção da 
necessária estabilidade acionista da ESS, permitindo, por um lado, que a ESS 
possa retomar  a sua gestão estratégica de médio e longo prazo, indo além da 
gestão corrente, através da continuação do desenvolvimento dos seus planos de 
expansão já anunciados, e, por outro, a normalização da relação com os vários 
stakeholders, em particular o regresso sem restrições ao mercado financeiro; 

(ii) Afigura-se existir um alinhamento estratégico entre a Oferente e a ESS, uma vez 
que aquela, não só tomou por base o plano estratégico da ESS para definir a sua 
linha estratégica relativamente à ESS, como também manifesta que não são 
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esperadas alterações substanciais a respeito da atividade empresarial 
desenvolvida pela mesma; 

(iii) A contrapartida oferecida pela Oferente afigura-se aceitável, uma vez que se 
enquadra nos critérios de valorização do mercado analisados (preço do IPO, 
performance da ação desde o IPO, múltiplos de congéneres cotadas e 
transações comparáveis e evolução das perspetivas dos analistas de equity 
research), embora possa não refletir a totalidade de um potencial prémio de 
controlo; 

(iv) Uma eventual conclusão com sucesso da Oferta não implicará um movimento de 
concentração de empresas, não alterando o atual cenário de liberdade de 
escolha dos Trabalhadores e Clientes/Pacientes e assegurando a manutenção do 
equilíbrio atual do mercado ao nível das seguradoras / sistemas de saúde / 
pagadores e dos fornecedores e Estado. 

 

Este relatório foi elaborado com base na melhor informação acessível ao Conselho de 
Administração da ESS, não podendo substituir, em qualquer caso, o juízo individual que 
cada acionista deve realizar no seu processo de tomada de decisão.  

Na elaboração do presente relatório, o Conselho de Administração recorreu à assessoria 
de consultores financeiros, o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., e de 
assessores jurídicos, a Linklaters LLP, Sucursal em Portugal. 

O Anúncio Preliminar da oferta encontra-se disponível para consulta por parte de 
qualquer interessado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), 
cujo endereço é www.cmvm.pt, bem como no site da ESS, cujo endereço é 
www.essaude.pt.  
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 
O capital social da ESS é representado por 95.542.254 ações ordinárias, nominativas e 
escriturais com o valor nominal de € 1,00 (um euro) cada, as quais se encontram 
admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela 
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext 
Lisbon”) e com o código ISIN PTEPT0AM0005 (“Ações”). 

 

2.1. Oferente e Sociedade Adquirente 

De acordo com a informação constante do Projeto de Prospeto e de Anúncio de 
Lançamento da Oferta, a Oferente é uma sociedade constituída e regulada ao 
abrigo da lei dos Estados Unidos Mexicanos, com sede em Camino a Santa 
Teresa 1055, Torre de Especialidades Quirúrgicas, piso 14, Col. Héroes de 
Padierna, Ciudad de México, Distrito Federal, 10700, Estados Unidos Mexicanos, 
com capital social fixo de 50.000,00 (cinquenta mil) pesos mexicanos e capital 
variável de 2.067.575.920,00 (dois mil milhões e sessenta e sete milhões 
quinhentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte) pesos mexicanos.  

A Oferente é uma sub-holding da GEA que opera no setor dos serviços de saúde. 
Na presente data, o capital social da Oferente é diretamente controlado pela 
GEA, a qual detém 90% das ações ordinárias representativas do capital social da 
GASS. 

Por seu turno, a GEA é controlada conjuntamente pela sociedade Corpvaza, S.A. 
de C.V. (“Corpvaza”), a qual detém 50,000003% das ações ordinárias 
representativas do capital social da GEA e pelo senhor Olegario Vázquez Raña 
que detém 27,999997% das ações ordinárias representativas do capital social da 
GEA. 

Por fim, a Corpvaza é diretamente controlada pelo senhor Olegario Vázquez 
Raña, que detém 55,992108% das ações ordinárias representativas do capital 
social da Corpvaza e pelo senhor Olegario Vázquez Aldir, que detém 
22,003955% das ações ordinárias representativas do capital social da Corpvaza. 

A Sociedade Adquirente é uma sociedade constituída e regulada ao abrigo da lei 
dos Estados Unidos Mexicanos, com sede em Camino a Santa Teresa 1055, 
Torre de Especialidades Quirúrgicas, piso 14, Col. Héroes de Padierna, Ciudad 
de México, Distrito Federal, 10700 e com o capital social fixo de 50.000,00 
(cinquenta mil) pesos mexicanos. A Sociedade Adquirente, constituída com o 
propósito do lançamento da Oferta, é detida em 99,99% pela Oferente e em 
0,01% pelo senhor Olegario Vázquez Aldir. 
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2.2. Qualificação da Oferta 

A Oferta é geral e voluntária, abrangendo a totalidade das Ações emitidas e em 
circulação, com exceção das Ações detidas pela Oferente e pelos respetivos 
membros do Conselho de Administração. A Oferente obriga-se a adquirir a 
totalidade das Ações que sejam objeto de válida aceitação da Oferta, através da 
Sociedade Adquirente. 

 

2.3. Intermediário Financeiro 

O intermediário financeiro encarregue pela Oferente de assessorar a Oferta, 
designadamente na prestação dos serviços necessários à preparação, 
lançamento e execução da Oferta, é o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Portugal), S.A. 

 

2.4. Ações objeto da Oferta 

O universo de ações objeto da Oferta é a totalidade das Ações. Contudo, 
considerando as Ações nesta data detidas, diretamente pela Oferente e os 
direitos de voto que lhe possam ser imputáveis nos termos do número 1 do artigo 
20.º do CVM, apenas podem ser objeto de aceitação na Oferta um máximo de 
88.882.107 Ações. São imputáveis à Oferente, diretamente e nos termos do 
número 1 do artigo 20.º do CVM, direitos de voto correspondentes a 6.660.147 
Ações representativas de 6,97% do capital social da ESS. 

 

2.5. Condições para o lançamento da Oferta 

O lançamento da Oferta encontra-se sujeito à obtenção do registo prévio da 
Oferta junto da CMVM e ao reconhecimento e declaração pela CMVM da 
derrogação do dever de lançamento de oferta subsequente em resultado da 
aquisição das Ações no âmbito da presente Oferta, nos termos do disposto nos 
números 1, alínea a) e 2 do artigo 189.º do CVM. 

A eficácia da Oferta está por sua vez subordinada à verificação, até ao termo da 
Oferta, das seguintes condições:  

1. Obtenção de consentimento, ou declaração de não oposição, sem 
condições, para a transmissão, por via indireta, das ações representativas 
do capital social da sociedade SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de 
Loures, S.A. e da sociedade HL – Sociedade Gestora do Edifício, S.A. por 
parte do Estado Português; 
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2. Obtenção de consentimento, ou declaração de não oposição, sem 
condições, à transmissão das Ações e à transmissão, por via indireta, de 
ações representativas do capital social das subsidiárias da ESS, por parte 
de determinados bancos financiadores no âmbito de contratos de 
financiamento que contenham cláusulas de mudança de controlo societário, 
os quais se encontram sucintamente descritos no prospeto de oferta pública 
de distribuição e de admissão à negociação das Ações com data de 24 de 
janeiro de 2014, disponível no site da CMVM (www.cmvm.pt); 

3. Obtenção de consentimento, ou declaração de não oposição, sem 
condições, à transmissão das Ações e à transmissão, por via indireta, de 
ações representativas do capital social das subsidiárias da ESS, por parte 
de determinadas empresas de seguros privadas, incluindo as empresas 
administradoras externas, de subsistemas de saúde públicos ou privados e 
pelo Ministério da Saúde no âmbito de contratos para a prestação de 
serviços de saúde, os quais se encontram sucintamente descritos no 
prospeto de oferta pública de distribuição e de admissão à negociação das 
Ações com data de 24 de janeiro de 2014, no site da CMVM 
(www.cmvm.pt); 

4. Transmissão definitiva para o Novo Banco, S.A. de todas as posições ativas 
e passivas que a Sociedade Visada e cada uma das suas subsidiárias 
detinham no Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”), nomeadamente depósitos 
em numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e outras 
aplicações de tesouraria e equivalentes de caixa, em virtude do processo 
de resolução aplicado a este último pelo Banco de Portugal em 3 de agosto 
de 2014, ficando as referidas posições ativas livre e imediatamente 
mobilizáveis no Novo Banco, S.A. pela ESS e/ou por cada uma das suas 
subsidiárias. 

Na data deste relatório não é do conhecimento da administração da ESS se as 
condições 1. 2. e 3. aqui identificadas já se encontram preenchidas. Quanto à 
condição 4., refira-se que a totalidade dos depósitos que se encontravam 
constituídos pela ESS e por entidades que com ela se encontram em relação de 
domínio ou de grupo junto do BES transitaram para o Novo Banco, S.A., não 
existindo, na presente data qualquer limitação no que diz respeito ao acesso aos 
saldos existentes e à sua livre movimentação, isto sem prejuízo do direito do 
Banco de Portugal poder transferir ativos, passivos elementos extrapatrimoniais e 
ativos sob gestão do Novo Banco S.A. para o BES,. Adicionalmente, a Oferente 
condiciona a eficácia da oferta à aquisição pela Sociedade Adquirente no âmbito 
da Oferta, de um número de Ações representativas de, pelo menos, 50,01% do 
capital social da ESS. 
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No que respeita à condição 1., recorda este Conselho de Administração que nos 
termos da Cláusula 12.ª do Contrato de Gestão do Hospital de Loures, celebrado 
entre o Estado Português, na qualidade de Entidade Pública Contratante, a 
SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. e a HL – Sociedade 
Gestora do Edifício, S.A., as ações das referidas Entidades Gestoras são 
obrigatoriamente nominativas e a sua transmissão, entre acionistas ou para 
terceiros, encontra-se sujeita a autorização prévia da Entidade Pública 
Contratante sob pena de nulidade. Mais clarifica a referida cláusula que ficam 
abrangidos por este regime quaisquer atos que tenham por resultado ou que 
possam potencialmente resultar na alteração do domínio ou da gestão das 
Entidades Gestoras, tais como a modificação na titularidade, direta ou indireta, do 
seu capital social. Nos termos da Cláusula 19.ª do Contrato, a referida 
autorização prévia deve ser expressa e escrita e conferida no prazo de trinta dias 
a contar da data da apresentação do pedido, por despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da Saúde. 

Refira-se que o Projeto de Prospeto refere que “A Oferente e a Sociedade 
Adquirente poderão, conforme entenderem, renunciar total ou parcialmente à 
verificação de todas e quaisquer condições incluídas no Anúncio Preliminar e 
Anúncio de Lançamento referidas acima.” 

A Oferente listou ainda no Anúncio Preliminar da Oferta um conjunto de 
pressupostos relativos à decisão de lançamento da Oferta (vide parágrafo 14 e 
15 do Anúncio Preliminar da Oferta).  

É ainda pressuposto da Oferta, conforme determinado no Anúncio Preliminar, no 
Projeto de Anúncio de Lançamento e Projeto de Prospeto, “a não ocorrência de 
qualquer alteração substancial nos mercados financeiros nacionais e 
internacionais e das respetivas instituições financeiras, não assumida nos 
cenários oficiais divulgados pelas autoridades da Zona Euro e que tenha um 
impacto substancial negativo na Oferta, excedendo os riscos a ela inerentes”. 

 

2.6. Contrapartida 

A contrapartida oferecida pela Oferente será paga em numerário e é de €4,30 
(quatro euros e trinta cêntimos) por Ação, valor este “deduzido de qualquer 
montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de 
dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou de distribuição de 
reservas, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao 
montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse momento 
ocorrer antes da liquidação financeira da Oferta”. 
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De acordo com o Projeto de Prospeto, “O montante total da contrapartida 
encontra-se assegurado nos termos do disposto no número 2 do artigo 177.º do 
Código dos Valores Mobiliários. Para este propósito, o montante de € 
382.193.060,00 encontra-se comprometido junto do BBVA Bancomer através de 
uma carta compromisso.” 

 

2.7. Prazo e mínimo de Ações a adquirir 

A Oferente propõe um período de 12 dias úteis como prazo para a realização da 
sua oferta.  

A Oferente estabeleceu como condição da Oferta a aquisição, no âmbito da 
Oferta, de um número de Ações representativas de, pelo menos, 50,01% do 
capital social da ESS. 

O resultado da Oferta será apurado em sessão especial de mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon, que se espera que ocorra três dias após o 
final do período de oferta. A respetiva liquidação física e financeira ocorrerá no 
terceiro dia útil após a sessão especial. 

 

2.8. Qualidade de sociedade aberta 

A Oferente declarou reservar-se o direito de, em caso de atingir ou ultrapassar, 
diretamente ou nos termos do número 1 do artigo 20.º do CVM, nomeadamente 
através da Sociedade Adquirente, (i) 90% dos direitos de voto correspondentes 
ao capital social da ESS e (ii) 90% dos direitos de voto abrangidos pela Oferta, 
por efeito da Oferta ou outras operações legalmente permitidas e relevantes para 
o cálculo de tal percentagem, recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa 
previsto no artigo 194.º do CVM que lhe permite adquirir as Ações 
remanescentes nos três meses subsequentes. 

A Oferente declarou ainda reservar-se o direito de, caso, na sequência da Oferta, 
passar a deter, pelo menos, 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 
social da ESS, para cujo cálculo relevam os direitos de voto que lhe sejam 
imputados nos termos do número 1 do artigo 20.º do CVM, requerer, nos termos 
do artigo 27.º do CVM, a perda da qualidade de sociedade aberta da ESS. 

O exercício pela Oferente dos direitos referidos nos dois parágrafos anteriores 
implica a imediata exclusão da negociação das Ações no mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon, ficando vedada a sua readmissão pelo prazo 
de um ano, podendo haver casos em que os acionistas que tenham permanecido 
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na sociedade não possam acionar o mecanismo de alienação potestativa prevista 
no artigo no artigo 194.º do CVM. 

 

2.9. Manifestação de interesse por parte dos acionistas da ESS 

Os acionistas da ESS que pretendam aceitar a Oferta deverão manifestar este 
interesse, durante o período da Oferta, através de ordens de venda transmitidas 
nas sociedades corretoras, nas sociedades financeiras de corretagem e nos 
balcões dos intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e 
depósito de valores mobiliários. 
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3. PLANOS ESTRATÉGICOS DA OFERENTE PARA A ESS 
 

Oportunidade da Oferta 

Atendendo a que a ESS é uma sociedade maioritariamente detida por sociedades do 
Grupo Espírito Santo, encontra-se atualmente numa situação de indefinição 
relativamente ao futuro dos seus acionistas de controlo. 

Entende o Conselho de Administração da ESS que face ao referido contexto, a Oferta 
através da qual a Oferente se propõe a adquirir a totalidade do capital social da ESS, 
afigura-se como um meio para obter a necessária estabilidade acionista. Isto permitirá, 
por um lado, que a ESS possa retomar a sua gestão estratégica de médio e longo prazo, 
indo além da gestão corrente, através da continuação do desenvolvimento dos seus 
planos de expansão já anunciados, e, por outro, a normalização da relação com os 
vários stakeholders, em particular o regresso sem restrições ao mercado financeiro. 

 

Estratégia da Oferente 

Nota o Conselho de Administração que, identificando-se a Oferente como o maior 
operador de prestação de cuidados de saúde privados no México, se afigura que 
poderão resultar diversas vantagens competitivas para a ESS, tal como referido no 
Projeto de Prospeto: 

“A GASS constituiu o sistema hospitalar privado mais importante do México, esforço que 
implicou assumir o compromisso de prestar o melhor serviço com qualidade e 
cordialidade a médicos, pacientes e seus familiares.” 

“As vantagens competitivas da GASS são: infraestruturas de vanguarda, tecnologia de 
ponta e eficiência operacional. Adicionalmente, através da padronização dos processos 
de atendimento, administrativos e médicos, garante-se a elevada qualidade do 
atendimento e um serviço cordial.” 

“Manter-se na vanguarda requer investimento constante. Ao longo de quase três 
décadas a Oferente foi pioneira na implementação das últimas tecnologias para o 
diagnóstico e tratamento de doenças em todas as especialidades.” 

“Com vista à integração e certificação do corpo médico são aplicados controlos estritos 
de qualidade, nos termos dos quais se garantem a excelência médica que distingue a 
GASS. A Oferente conta com uma organização médica que estabeleceu os padrões 
mais elevados para qualificar a formação e desempenho profissional dos especialistas 
que almejam pertencer à instituição.” 
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“Aos médicos que exercem a sua especialidade nos Hospitais Ángeles, são oferecidas 
cómodas instalações com o apoio de equipamento hospitalar moderno e diversas áreas 
de docência, investigação e recriação. Tudo isto faz com que o corpo médico conceda à 
GASS a sua confiança e tenha para com a organização um grande sentido de pertença e 
lealdade.” 

“Por outro lado, a GASS apoia o avanço na medicina através de incentivos a médicos e 
investigadores conferindo bolsas e celebrado periodicamente acordos com universidades 
nacionais e internacionais, além da organização e participação em múltiplas 
conferências e congressos médicos.” 

 

Alinhamento Estratégico 

O Conselho de Administração verifica também que se afigura existir um alinhamento 
entre a Oferente e a ESS relativamente a um núcleo central de princípios de atuação, 
nomeadamente no que respeita à excelência, inovação e competência, bem como o 
elevado compromisso dos seus recursos humanos com uma  prestação de cuidados de 
saúde de elevada qualidade, assim como uma visão de crescimento rentável da 
empresa, sem contudo colocar em causa os princípios de atuação referidos.  

Tal como referido no Projeto de Prospeto, “O modelo de gestão da GASS tem as 
seguintes vantagens competitivas: 

• Orientação para a produtividade e eficiência em todos os processos; 

• Acionistas empenhados e com uma visão de longo prazo; 

• O corpo médico mais conceituado com um elevado sentido de pertença e 
compromisso; 

• Pessoal técnico, paramédico e de enfermaria altamente competente e especializado; 

• Investimento contínuo em infraestruturas, tecnologia médica e sistemas; 

• Alavancagem da escala ou massa crítica; 

• Flexibilidade e rapidez na tomada de decisões; 

• Elevada capacidade de formação de profissionais de saúde; 

• Resultados operacionais e financeiros sólidos; 

• Forte potencial de crescimento; 

• Administração experiente.” 

Resulta da leitura do Projeto de Prospeto da Oferta, que se afigura existir um 
alinhamento estratégico entre a Oferente e a ESS, uma vez que aquela, não só tomou 
por base o plano estratégico da ESS constante do prospeto de oferta pública de 
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distribuição e de admissão à negociação das Ações, com data de 24 de janeiro de 2014, 
para definir a sua linha estratégica relativamente à ESS, como também manifesta que 
não são esperadas alterações substanciais a respeito da atividade empresarial 
desenvolvida pela ESS. Em particular, afirma que: “Não são esperadas alterações 
substanciais a este respeito”. A Oferente declara ainda que: “ (...) pretende operar a 
Sociedade Visada e respetivas subsidiárias no sentido da continuação das suas 
atividades, mantendo a linha estratégica definida pelo Conselho de Administração da 
ESS.” (conforme consta da p. 38 do Projeto de Prospeto). Adicionalmente, a Oferente 
refere que “não tem atualmente presença na Europa e mantém a sua confiança no 
Conselho de Administração e na respetiva equipa de direção” da ESS. 

Entende o Conselho de Administração que a preconizada continuação da linha 
estratégica da ESS se afigura coerente dadas as características e posicionamento de 
mercado da Oferente. 

A Oferente apresenta-se como tendo dimensão, experiência e capacidade no setor da 
prestação de cuidados de saúde, além do necessário know-how em áreas de atividade 
que a ESS pretende reforçar, afigurando-se que, desta forma, se poderá potenciar o seu 
desenvolvimento. Nestes termos, afigura-se ser também possível criar oportunidades 
para a obtenção de sinergias com a atividade da ESS, em particular e tal como referido 
no Projeto de Prospeto, no que respeita a: 

• Formação e treino de profissionais de saúde – “A GASS apoia o avanço na medicina 
através de incentivos a médicos e investigadores conferindo bolsas e celebrado 
periodicamente acordos com universidades nacionais e internacionais, além da 
organização e participação em múltiplas conferências e congressos médicos. Com 
efeito, os diferentes programas de estudo para especialização disponíveis nos 
Hospitais Ángeles são certificados pelas mais prestigiadas universidades e escolas de 
medicina. Atualmente, formam-se cerca de 800 médicos por ano, em diferentes 
cursos de licenciatura e cursos pós graduados”; 

• Negócio do turismo de saúde – “A GASS encontra-se também envolvida no negócio 
do turismo de saúde, o qual é uma área com uma tendência de forte crescimento a 
nível global que ajudou milhares de pessoas a encontrar tratamentos de qualidade no 
México e noutros destinos em todo o mundo”; 

• Área da hemodiálise - “Centro de Diagnóstico Ángeles (CEDIASA) – 9 centros de 
hemodiálise na Cidade do México e respetiva área metropolitana (492 equipas)”. 

Finalmente, a Oferente não tem presença empresarial na Europa. Nestes termos, 
entende este Conselho que a potencial aquisição de controlo na ESS não se afigura 
como vindo a determinar uma alteração na estrutura do mercado da prestação de 
cuidados de saúde privado em Portugal, motivo pela qual não se crê que o eventual 
sucesso da Oferta seja suscetível de gerar consequências disruptivas com impacto para 
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os vários stakeholders do setor, nomeadamente, trabalhadores e seguradoras/sistemas 
de saúde/pagadores, como se torna claro pela análise que se efetua no capítulo 
seguinte. 

 

 

4. REPERCUSSÕES DA OFERTA NOS INTERESSES DOS 
TRABALHADORES E NAS SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
E NOS LOCAIS ONDE A ESS EXERCE A SUA ATIVIDADE 

 

Trabalhadores  

O Conselho de Administração da ESS considera como fator crítico de qualquer oferta as 
repercussões desta nos interesses dos seus trabalhadores, em particular na estabilidade 
e nas condições de trabalho, bem como no seu desenvolvimento profissional.  

A Oferente menciona que não está prevista a necessidade de alterar as condições de 
trabalho, nem antecipa a realocação de trabalhadores, uma vez que é intenção da 
Oferente continuar a operar e conduzir o negócio da ESS a partir das suas instalações 
existentes. Estas intenções da Oferente são coerentes com o facto de, por um lado, a 
Oferente não ter atividade em Portugal e, por outro, declarar estar de acordo com a 
gestão da ESS, tal como mencionado nos seguintes dois excertos do Projeto de 
Prospeto: 

“A intenção da Oferente é continuar a operar e conduzir os negócios da Sociedade 
Visada a partir das suas instalações existentes não estando prevista a necessidade de 
alterar as condições de trabalho nem se antecipando a realocação de trabalhadores”. 

“Adicionalmente, a Oferente reconhece a elevada qualidade da indústria de serviços de 
saúde em Portugal e mais especificamente dos recursos humanos da ESS e conta com 
a sua futura colaboração de forma a alcançar a estratégia da Sociedade Visada”. 

Em especial, quanto aos profissionais de saúde, a Oferente menciona que “Por outro 
lado, a GASS apoia o avanço na medicina através de incentivos a médicos e 
investigadores conferindo bolsas e celebrando periodicamente acordos com 
universidades nacionais e internacionais, além da organização e participação em 
múltiplas conferências e congressos médicos. Com efeito, os diferentes programas de 
estudo para especialização disponíveis nos Hospitais Ángeles são certificados pelas 
mais prestigiadas universidades e escolas de medicina. Atualmente, formam-se cerca de 
800 médicos por ano, em diferentes cursos de licenciatura e cursos pós graduados”. 
Afigura-se ao Conselho de Administração que, em caso de sucesso da Oferta, este 
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posicionamento da Oferente no que diz respeito à formação profissional e académica 
poderá potenciar o que já é atualmente realizado nas unidades do grupo ESS, o que 
permitirá contribuir para um maior desenvolvimento dos profissionais de saúde da ESS, 
assim se beneficiando as respetivas condições de trabalho dos mesmos. 

 

Clientes / Pacientes  

Tendo em conta o alinhamento da estratégia, bem como o posicionamento de mercado 
da ESS e da Oferente, o Conselho de Administração antecipa que a qualidade dos 
cuidados prestados, assim como o nível de serviço ao cliente das várias unidades da 
ESS seja mantido, caso a Oferta seja bem sucedida. Neste sentido, leia-se o seguinte 
extrato do Projeto de Prospeto que a seguir se copia: 

“A GASS constituiu o sistema hospitalar privado mais importante do México, esforço que 
implicou assumir o compromisso de prestar o melhor serviço com qualidade e 
cordialidade a médicos, pacientes e seus familiares”. 

Entende também o Conselho de Administração que uma eventual conclusão com 
sucesso da Oferta não prejudica o atual cenário de liberdade de escolha em relação às 
alternativas disponíveis quer de entidades empregadoras, no caso dos Trabalhadores, 
quer de prestadores de cuidados de saúde no caso dos Clientes/Pacientes. 

 

Seguradoras / Sistemas de Saúde / Pagadores e Fornecedores 

Considerando a declarada partilha de visão estratégica entre a Oferente e a ESS, bem 
como a concordância manifestada pela Oferente no Projeto de Prospeto da Oferta 
quanto ao modelo de gestão da ESS, não é expectável qualquer impacto no atual 
relacionamento com os sistemas de saúde/ pagadores e fornecedores (atuais e 
potenciais). 

Entende também o Conselho de Administração que a conclusão com sucesso da Oferta 
se afigura permitir assegurar a manutenção do equilíbrio atual do mercado segurador e 
demais entidades pagadoras, na medida em que não implicará um movimento de 
concentração de empresas que aumente o poder de mercado da ESS perante as 
referidas seguradoras e demais entidades pagadoras. 

 

Estado  

A Oferente refere que pretende cumprir todos os compromissos assumidos perante o 
Estado Português no âmbito do Contrato de Gestão do Hospital de Loures nos termos do 
qual uma das sociedades detidas pela ESS (a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital 
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de Loures, S.A.) tem a seu cargo, em regime de parceria público-privada, a gestão do 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde.  

Deste modo, e quanto a este aspeto em concreto, a Oferta afigura-se neutra para o 
segmento público da ESS. Acredita este Conselho estarem reunidas as condições para 
que se mantenha o elevado nível de serviço prestado ao Estado no âmbito do referido 
contrato, não se afigurando que a Oferta tenha impacto no mercado das parcerias 
público-privadas atuais. Neste contexto, é relevante ler-se o seguinte extrato do Projeto 
de Prospeto: “A Oferente pretende ainda cumprir todos os compromissos assumidos no 
âmbito do acordo de parceria público-privada celebrado ao abrigo da lei das parcerias 
público-privadas aprovada pelo Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de agosto, nos termos 
do qual o Grupo ESS gere o Hospital Beatriz Ângelo em Loures em termos de 
investimento, diversidade de especialidades médicas, políticas de eficiência, qualidade 
de serviço e níveis de produção. Para assegurar o cumprimento do referido acordo a 
Oferente efetuará as comunicações relevantes em relação à Oferta”. 

Acresce que a conclusão com sucesso da Oferta se afigura permitir manter o atual 
equilíbrio de mercado das parcerias público-privadas, isto é, o Estado manteria a sua 
exposição a diferentes modelos de gestão, permitindo aferir as melhores práticas e 
promovendo a inovação, bem como assegurar a sua capacidade de negociação ao longo 
do contrato. De facto, os quatro hospitais geridos em regime de parceria público-privada 
continuariam a ser geridos por três operadores privados. 

 

Financiadores 

A Oferente assumiu que pretende manter as políticas e estratégias de financiamento da 
ESS, não sendo consequentemente expectáveis alterações significativas aos 
relacionamentos existentes entre a ESS e instituições bancárias financiadoras. Neste 
contexto, é relevante ler-se o seguinte extrato do Projeto de Prospeto: “A estratégia 
financeira a adotar após a Oferta manterá a política seguida pela Sociedade Visada 
procurando a redução de custos de financiamento, mantendo um nível de fundo de 
maneio adequado e assegurando a continuidade dos contratos existentes. Essa política 
será implementada tendo em consideração e assegurando o cumprimento dos acordos 
de financiamento existentes, leis e regulamentos aplicáveis, e, bem assim, assegurará o 
provimento adequado de fundo de maneio, despesas de capital e responsabilidades, 
atuais ou contingentes (incluindo fiscais)”.  

Adicionalmente, a Oferente declarou que, relativamente aos financiamentos onde sejam 
aplicáveis cláusulas de mudança de controlo, terá capacidade para contratar 
financiamento, caso este seja necessário face às obrigações atualmente assumidas pela 
ESS nos contratos existentes. Neste contexto, é relevante ler-se o seguinte extrato do 
Projeto de Prospeto: “A Oferente reconhece a existência de contratos de financiamento 
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celebrados entre a Sociedade Visada e instituições financeiras relativamente aos quais 
são aplicáveis cláusulas de mudança de controlo, tendo capacidade para contratar 
financiamento que lhe permita cumprir eventuais obrigações que resultem do exercício 
destas cláusulas em virtude do sucesso da Oferta. A Oferente tem, ainda, o objetivo de 
manter as relações de longo prazo com as entidades que têm vindo a financiar a 
Sociedade Visada”. Entende o Conselho de Administração que esta declaração da 
Oferente é particularmente relevante no sentido de garantir que uma mudança de 
controlo não afeta o normal funcionamento do grupo ESS.  
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5. TIPO E MONTANTE DA CONTRAPARTIDA OFERECIDA 
O Conselho de Administração da ESS entende que o valor oferecido de €4,30 (quatro 
euros e trinta cêntimos) é aceitável, embora possa não refletir totalmente o valor 
potencial e intrínseco da ESS no longo prazo. Este Conselho reconhece que esta Oferta 
poderá ser geradora de valor, uma vez que se afigura que (i) a conclusão com sucesso 
da mesma permite a criação de um núcleo acionista estável, o que se revela 
particularmente relevante numa altura em que o atual acionista maioritário se encontra 
numa situação de indefinição e incerteza; (ii) existe um alinhamento estratégico 
significativo entre a GASS e a ESS, visto que ambos os grupos focam a sua atuação no 
mesmo conjunto de princípios orientadores, bem como dispõem de uma visão de 
crescimento do negócio idêntica; (iii) adicionalmente a Oferente se compromete com a 
manutenção dos ativos da ESS e com os compromissos assumidos com os diferentes 
stakeholders. 

Relativamente à opinião sobre o preço da Oferta, o Conselho de Administração teve em 
consideração vários fatores: 

• Preço da Oferta Pública Inicial (IPO); 

• Performance da ação desde o IPO; 

• Comparáveis cotadas e transações; 

• Evolução das perspetivas dos analistas de Equity Research. 

 

Preço do IPO 

O preço oferecido é superior ao preço de venda no IPO (€3,20) em cerca de 34%. 

O ITF (intention to float) da ESS foi publicado no dia 14 de janeiro de 2014, o intervalo de 
preços foi definido no dia 24 de janeiro (€ 3,20-€ 3,90) e o roadshow e o período da 
oferta decorreram entre 27 de janeiro e 6 de fevereiro de 2014. A definição de um 
intervalo de preços num IPO visa permitir atrair a atenção do maior leque possível de 
investidores (devido à amplitude do intervalo de preços), mantendo um nível de procura 
suficiente, mesmo durante períodos de elevada volatilidade, com quedas substanciais de 
mercado, cenário este em que é possível estabelecer o preço no extremo mais baixo do 
intervalo e, por outro lado, obter um preço mais aproximado ao valor intrínseco da 
empresa, se o mercado estiver mais positivo. 

O período da oferta no âmbito do IPO e subsequente definição do preço no final deste 
período ocorreram durante as duas últimas semanas de janeiro e a primeira semana de 
fevereiro de 2014, no decorrer das quais se verificou um aumento da volatilidade nos 
mercados financeiros e da aversão ao risco pelos investidores, sobretudo devido a 
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receios relativamente à instabilidade de algumas economias emergentes, o que se 
considera que teve um impacto negativo no preço do IPO. De facto, este ambiente 
traduziu-se numa penalização dos ativos de risco (quedas significativas nos mercados 
acionistas, depreciação das divisas dos estados emergentes), numa maior procura por 
ativos de refúgio (recuo das yields dos Treasuries e Bunds) e num aumento da 
volatilidade. 

 

Evolução da cotação de empresas comparáveis e índices no período anterior ao IPO (12 de 
fevereiro de 2014) 

 
Fonte: FactSet 5 Fevereiro 2014. ESS peers representa uma média composta pelas seguintes empresas: Aevis, Al Noor, Clinica Baviera, 
Genérale de Santé, IHH, Life Healthcare, Mediclin, Mediclinic, MD Medical, Netcare, NMC Health, Ramsay, Rhoen Klinikum.  

 

Desta forma a definição do preço do IPO decorreu num enquadramento de mercado 
bastante negativo o que implicou estabelecer o preço do IPO no valor mínimo do 
intervalo de preços, ou seja €3,20 (três euros e vinte cêntimos). Adicionalmente a 
transação foi uma venda de uma participação minoritária (venda de 49% da ESS), o que 
só por si implica um desconto superior ao habitual em IPOs em que é cedido o controlo.  

 

Performance da ação desde o IPO  

Desde o IPO até ao Anúncio Preliminar da Oferta por parte da Oferente, a ESS 
demonstrou uma performance bolsista muito superior aos principais benchmarks de 
mercado, salientando-se a comparação com o mercado europeu, norte-americano, 
português e espanhol. 

No entanto, note-se que a cotação da ESS teve um comportamento muito volátil desde 
finais do mês de junho em linha com o mercado português, sobretudo devido à 
instabilidade decorrente do início da crise no Grupo Espírito Santo. 

Anteriormente a este período mais volátil, a ESS seguiu a tendência dos principais 
índices. 

O preço oferecido representa um prémio de cerca de 9% face à cotação de fecho no dia 
da publicação do Anúncio Preliminar da Oferta e entre 16% e 23%, em relação ao preço 
médio ponderado pelo volume (VWAP) das ações da ESS nos três e seis meses 
anteriores à Oferta. 

Performance da ação L1M L3M L6M L12M Desde ITF Desde início 
do roadshow

ESS peers (8,4%) (9,0%) (4,1%) 8,1% (7,0%) (1,6%)
PSI 20 (0,7%) 6,4% 16,8% 8,9% (5,1%) (1,0%)
DJS 600 (2,9%) (1,5%) 4,4% 11,4% (4,1%) (2,2%)
DJ Stoxx Healthcare 0,3% 2,8% 6,1% 16,4% (0,6%) (0,1%)
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Considerando um período de três meses em que o preço das ações da ESS não foi 
influenciado por fatores externos excecionais, ou seja, considerando os três meses até 
30 de junho (segundo trimestre de 2014 como período normalizado), a contrapartida 
oferecida representa um prémio de 17% face à cotação média ponderada (VWAP1) da 
ESS. 

 

Prémio implícito na Contrapartida em relação a diversos preços indicativos face à data do 
Anúncio Preliminar da Oferta (19 de agosto de 2014) 

  

Desde o IPO Últimos 6 meses 
(19 fev. a 19 ago.) 

3 meses de período 
normalizado (31 
mar. a 30 jun.) 

Últimos 3 
meses (19 

mai. a 19 ago.) 

Última transação 
anterior ao 
anúncio2 

VWAP1 ESS 3,490 3,592 3,671 3,718 3,943 

Prémio oferecido 23% 20% 17% 16% 9% 

 

Fonte: Bloomberg. 

(1) O cálculo do preço médio ponderado pelo volume - VWAP - foi efetuado com base no preço de cada transação 
realizada nas sessões do mercado regulamentado da Euronext Lisbon durante o período referido. Os preços estão 
arredondados à terceira casa decimal. 

(2) Último preço de negociação da sessão do mercado regulamentado da Euronext Lisbon anterior ao Anúncio Preliminar 
da Oferta (19 agosto 2014) 

 

Evolução da performance da ESS e índices selecionados no período de 12 de fevereiro de 
2014 (IPO da ESS) a 19 de agosto de 2014 (anúncio preliminar da Oferta) 

  

Fonte: Bloomberg 
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Evolução da cotação da ESS face a diversos benchmarks até à data do anúncio preliminar 
da Oferta (19 de agosto de 2014) 

 Desde o IPO 6 meses anteriores 3 meses anteriores 
 
 
 
ESS 
 
Stoxx 
Healthcare 
 
IBEX 35 
 
Stoxx 
Europe 
 
PSI-20 

   

Fonte: Bloomberg 

 

Evolução da cotação e volume transacionado da ESS até à data do anúncio preliminar da 
Oferta (19 de agosto de 2014) 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Comparáveis cotadas e transações  
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A análise dos múltiplos da ESS implícitos no preço da Oferta face a congéneres 
internacionais, demonstra que a Oferta se encontra em linha / com um ligeiro desconto 
face aos múltiplos de mercado, quer em termos de EBITDA, quer em termos de 
resultados. 

 

Múltiplos de empresas cotadas comparáveis (informação a 5 de setembro de 2014) 

                      
  Capitalização  EV/EBITDA  P/E 
Empresa País bolsista (000' €)  2014E 2015E 2016E  2014E 2015E 2016E 
                      
                      
Europa                     
                      
Spire Reino Unido 1.365   9,8x 8,9x 7,9x   s.s. s.s. s.s. 
Orpea França 2.784   13,0x 11,2x 10,0x   20,8x 17,9x 15,8x 
Korian-Medica França 2.142   10,6x 9,0x 8,0x   23,0x 17,3x 15,1x 
Fresenius Alemanha 20.472   8,3x 7,3x 6,4x   18,3x 15,9x 13,9x 
Rhoen Klinikum Alemanha 3.277   9,7x 7,9x n.a.   44,8x 26,9x 22,6x 
    

 
                

Mediana Europa   
 

  9,8x 8,9x 8,0x   21,9x 17,6x 15,5x 
Média Europa   

 
  10,3x 8,8x 8,1x   26,7x 19,5x 16,9x 

    
 

                
Outras Geografias   

 
                

    
 

                
Ramsay Healthcare Austrália 7.649   16,7x 13,7x 11,4x   32,1x 26,9x 23,6x 
Netcare África do Sul 3.548   12,5x 10,7x 9,3x   20,7x 17,6x 14,9x 
Mediclinic África do Sul 6.026   17,0x 14,4x 13,0x   26,9x 21,8x 19,4x 
Life Healthcare África do Sul 3.517   13,8x 12,1x 10,6x   22,9x 22,1x 19,2x 
HCA holdings EUA 22.719   8,1x 7,5x 6,8x   16,2x 14,4x 12,7x 
LifePoint EUA 2.476   8,6x 7,6x 6,8x   23,0x 20,1x 17,7x 
Universal Health Services EUA 8.266   9,5x 8,6x 7,7x   19,0x 17,3x 15,6x 
Community Health Systems EUA 4.584   7,7x 6,7x 6,3x   22,2x 17,2x 14,8x 
Tenet Healthcare EUA 4.307   8,5x 7,4x 6,9x   53,2x 27,2x 21,2x 
    

 
                

Mediana Outras Geografias   
 

  9,5x 8,6x 7,7x   22,9x 20,1x 17,7x 
Média Outras Geografias   

 
  11,4x 9,9x 8,8x   26,3x 20,5x 17,7x 

    
 

                
Mediana Global   

 
  9,8x 8,8x 7,9x   22,9x 17,9x 15,8x 

Média Global   
 

  11,0x 9,5x 8,6x   26,4x 20,2x 17,4x 

               
 

                
ESS (Oferta)           411   9,6x 8,8x 8,1x   23,1x 19,6x 17,2x 
                      

 

n.d. – Não disponível; s.s. – Sem significado 

Fonte: Bloomberg, 5 de setembro de 2014 
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De facto, considerando as ofertas públicas lançadas desde 2011 na Europa, os prémios 
oferecidos são elevados – 32% em média, face à cotação do dia anterior à oferta – como 
adiante se ilustra. 

 

OPAs na Europa – Prémios oferecidos face à cotação do dia anterior 

 

 

Fonte: Mergermarket - O gráfico acima tem por base a informação de OPAs lançadas sobre empresas-alvo de origem 
europeia, provenientes de diversos setores de atividade (não foi excluído qualquer setor). Com os critérios referidos, 
obteve-se um total de 346 observações, distribuídas da seguinte forma: 87 em 2011, 134 em 2012, 99 em 2013 e 26 em 
2014 (até 3 de setembro). 

Considerando este critério e comparando com o intervalo de valores de prémio 
considerados para a presente Oferta (9% a 23%), a opinião do Conselho de 
Administração da ESS é de que a Oferta não reflete a totalidade de um potencial prémio 
de controlo.   

O próximo quadro compara os múltiplos de EV/Receitas e de EV/EBITDA implícitos à 
Oferta, com a mediana dos múltiplos verificados em transações comparáveis no setor 
desde 2012: 
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Múltiplos de transações comparáveis 

            

    
Múltiplo Múltiplo 

Data Empresa-Alvo País Comprador 
EV / 

Receitas 
EV / 

EBITDA 
            

      25-06-2014 Clinique La Colline SA2  Suíça Klinik Hirslanden AG n.d. 8,8 x 
03-06-2014 Partnerships in Care2 Reino Unido Acadia 2,3 x 8,8 x 
12-05-2014 GdS1,2 França Ramsay 0,9 x 7,1 x 
16-04-2014 Scanmed Multimedis1,2 Polónia Dadley Investments 2,3 x 13,2 x 
28-01-2014 Cura Day Hospitals Group Pty Ltd2 Austrália Intermediate Capital Group 4,3 x 16,2 x 
04-10-2013 Teknon2 Espanha Doughty Hanson n.d. 13,0 x 
13-09-2013 Rhoen Klinikum1,2 Alemanha Fresenius 1,5 x 12,3 x 
10-09-2013 Terveystalo Healthcare Oyj2 Finlândia EQT Partners AB 1,4 x 12,4 x 
28-05-2013 EMC IM1,2 Polónia Penta Investments Limited 1,2 x 16,5 x 
21-02-2013 UK Specialist Hospitals Limited2 Reino Unido Care UK Limited 0,4 x 5,8 x 
27-08-2012 Emirates Healthcare (Part. 49,63%) E. A. U. Mediclinic 2,0 x 10,6 x 
26-04-2012 Rhoen Klinikum1,2 Alemanha Fresenius 1,5 x 10,9 x 
22-03-2012 Grupo Hospitalario Quiron (Part. 40%) Espanha United Surgical Partners Europe 1,4 x 9,5 x 
20-03-2012 Carint Scanmed (Part. 50%) Polónia American Heart of Poland 2,6 x 8,5 x 
09-02-2012 USP Hospitales2 Espanha Doughty Hanson 1,0 x 10,4 x 

                  

   
Mediana 1,5 x 10,6 x 

   
Média 1,8 x 10,9 x 

   
ESS (Oferta) 1,5 x 9,6 x 

            
1: Empresa-alvo cotada 
2: Aquisição de uma posição de controlo na empresa-alvo 
Fonte: Mergermarket; Relatórios de Research  

 

A análise destes indicadores permite concluir que a Oferta valoriza a ESS ligeiramente 
abaixo do mercado, com base nas transações comparáveis selecionadas acima. 

 

Evolução das perspetivas dos analistas de Equity Research  

A maioria das recomendações dos analistas de Equity Research são de compra ou 
outperform para as ações da ESS, não existindo à data do Anúncio Preliminar da Oferta 
qualquer recomendação de venda. 

 

A Contrapartida oferecida pela Oferente está em linha com o preço-alvo do 
consenso de analistas de Equity Research 

A média dos preços-alvo de analistas que tinham cobertura de Equity Research em 
relação às ações da ESS na data de publicação do Anúncio Preliminar da Oferta é de 
€4,26 (quatro euros e vinte e seis cêntimos), o que representa um prémio médio 
oferecido de 1%, visto que os preços-alvo de analistas refletem o valor intrínseco da 
empresa e não contabilizam um possível prémio de controlo. 

Desta forma, o Conselho de Administração considera que a contrapartida oferecida pela 
Oferente não inclui a totalidade de um prémio por eventuais benefícios que possam advir 
para a ESS decorrentes da aquisição do controlo por parte da GASS. 
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Recomendações e Preços-alvo dos analistas para a ESS pré-Oferta 

Broker Recomendação Data Preço-alvo 
Prémio/ 
(desconto) 
face ao 
preço-alvo 

 

 
Comprar 2-Jun-14 4,55 -5,5% 

 

 
Comprar 28-Mai-14 4,20 2,4% 

 

 
Manter 18-Ago-14 3,90 10,3% 

 

 
Neutral 18-Ago-14 4,15 3,6% 

 

 
Outperform 7-Ago-14 4,60 -6,5% 

 

 
Comprar 19-Jun-14 4,45 -3,4% 

  
Neutral 18-Jul-14 3,95 8,9% 

Média  
 

4,26 1,4% 

Fonte: Bloomberg, relatórios de research 

 

No que respeita ao preço oferecido, a opinião dos analistas de Equity Research, 
expressa após o Anúncio Preliminar da Oferta, foi a seguinte: 

BPI (20 Ago. 2014): “The end or the beginning?...: the offer price, €4.30/share, stands 
roughly in line with our YE14 FV for the stock (€4.26). Please recall that our €3.95 YE14 
PT included a 10% small cap discount, which we believe is not justifiable in this situation. 
Moreover, it could be argued that the acquisition of a controlling position in the company 
could even deserve a premium.”.  

Santander (20 Ago. 2014): “We note the price offered is slightly below (c5.5%) our TP of 
€4.55 and 9.5% below the €4.70/share level that we have seen as a reference, based on 
transaction multiples for M&A deals (involving good assets), which could be around 10x 
EV/EBITDA 2014E, so upside is now more limited”. 
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Credit Suisse (28 Ago. 2014): “On 19 August, Mexican private health group Angeles 
Health made a public offer for ESS at €4.30/share in cash. This represents a 16% 
premium to an undisturbed price of €3.70/share (3 month average May-July, i.e. before 
the news around the Espirito Santo group restructuring hit the Portuguese market). …We 
believe that the 16% premium offered to the undisturbed average price is relatively low. 
However, the specific circumstances surrounding the family holding company finances 
may impact the bid premium. The average EV/EBITDA multiple for acquisitions in the 
hospital sector in the last 3 years has been 10x. On this basis, it suggests an ESS take-
out price of €4.6/share (on CS 2014E EBITDA).”. 

 

Conclusão 

O Conselho de Administração, após a análise da contrapartida da Oferta sob os diversos 
critérios de valorização acima descritos, nomeadamente preço do IPO, performance da 
ação desde o IPO, múltiplos de congéneres cotadas e transações comparáveis e 
evolução das perspetivas dos analistas de equity research, é da opinião que a Oferta é 
aceitável uma vez que se enquadra nos critérios de valorização do mercado, embora 
possa não refletir a totalidade de um potencial prémio de controlo. 

Comparação da Contrapartida Oferecida com diversos preços indicativos em valor

 
Fonte: Bloomberg 

 

Comparação da Contrapartida Oferecida com diversos preços indicativos em percentagem 

 

Fonte: Bloomberg 

* Tem subjacente a mediana dos múltiplos EV/EBITDA aplicada aos valores de consenso de analistas para os indicadores 
de EBITDA e dívida líquida 2014E da ESS (informação Bloomberg, 5 setembro 2014) 

3,20 € 3,59 € 3,67 € 3,72 € 3,94 € 4,26 € 4,40 € 
4,94 € 
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anúncio preliminar 
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Preço implícito 
(múltiplos 
cotadas)* 

Preço implícito 
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34% 
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6. INTENÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
QUE SÃO SIMULTANEAMENTE ACIONISTAS DA ESS, 
QUANTO À ACEITAÇÃO DA OFERTA 

A tabela que a seguir se apresenta indica as participações no capital da ESS de que 
cada membro do Conselho de Administração é titular e a respetiva intenção de aceitação 
ou não aceitação da Oferta, salvo alterações das circunstâncias, das condições da 
Oferta ou outros constrangimentos não relacionados com a Oferta: 

Membros do Conselho de Administração Ações detidas 
 

Intenção 

Diogo José Fernandes Homem de Lucena - - 

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz 21.224 Aceitação 
 

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais 19.797 
Aceitação 

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca 60.267 
Aceitação 

Ivo Joaquim Antão 11.297 
Aceitação 

Pedro Gonçalo da Costa Pinheiro Líbano Monteiro 19.620 
Aceitação 

António Davide de Lima Cardoso 6.050 
Aceitação 

Artur Aires Rodrigues de Morais Vaz 4.738 
Aceitação 

José Manuel Malheiro Holtreman Roquette 3.090 
Aceitação 

Maria do Rosário Nunes Vicente Rebordão Sobral 10.000 
Aceitação 

Luís Espírito Santo Silva Ricciardi 600 
Aceitação 

João Carlos Pellon Parreira Rodrigues Pena - - 

José Manuel Caeiro Pulido 15.000 Decisão ainda pendente 

Alexandre Carlos de Melo Vieira Costa Relvas - - 

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz - - 

Pedro Guilherme Beauvillain de Brito e Cunha 1.000 Aceitação 
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Até à presente data, o Conselho de Administração não recebeu por parte dos 
trabalhadores, diretamente ou através dos seus representantes, qualquer parecer quanto 
às repercussões da Oferta ao nível do emprego. 
Nenhum dos membros do Conselho de Administração da ESS é membro de qualquer 
dos órgãos sociais da Oferente ou de sociedades que com ela se encontrem em relação 
de domínio ou de grupo, nem tem qualquer ligação relevante ou interesse específico na 
sociedade Oferente ou nas sociedades que com ela se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo, pelo que nenhum dos membros do Conselho de Administração se 
encontra, de alguma forma, afetado na sua isenção de análise da Oferta. 

 

 

8. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO PELO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

O presente Relatório foi favoravelmente aprovado na reunião do Conselho de 
Administração realizada para efeitos de apreciação do mesmo a 8 de setembro de 2014. 
Todos os administradores presentes votaram a favor, à exceção do Senhor 
Administrador Eng. João Carlos Pellon Parreira Rodrigues Pena que se absteve pelos 
motivos enunciados em declaração apresentada pelo mesmo e que se encontra anexa 
ao presente Relatório. 
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9. ANEXO 
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