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1. INTRODUÇÃO 
O Conselho de Administração da Espírito Santo Saúde – SGPS S.A. (“ESS”) após ter 
recebido, no dia 25 de setembro de 2014, e analisado o projeto de prospeto e de anúncio 
de lançamento da oferta pública concorrente geral e voluntária de aquisição de ações 
representativas do capital social da ESS (“Oferta Concorrente Fidelidade”), que foi 
objeto de anúncio preliminar divulgado em 23 de setembro de 2014, (“Anúncio 
Preliminar”), apresentado pela sociedade Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 
(“Oferente” ou “Fidelidade”), 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 Concorrente Fidelidade. 

Tendo em consideração que, entretanto, no dia 26 de setembro de 2014, a Oferta 
Concorrente Fidelidade foi registada, tendo sido divulgados o prospeto e o anúncio de 
lançamento da Oferta Concorrente Fidelidade (o “Prospeto” e o “Anúncio de 
Lançamento”, respetivamente), o presente relatório do Conselho de Administração 
baseia-se e reporta-se ao conteúdo do Prospeto e do Anúncio de Lançamento da Oferta 
Concorrente Fidelidade. 

Uma vez que o anúncio preliminar da oferta pública geral e voluntária de aquisição das 
ações representativas do capital social da ESS publicado pela Fidelidade ocorreu após a 
divulgação de um outro anúncio preliminar de oferta pública de aquisição das ações da 
ESS efetuado a 19 de agosto de 2014 e após o registo desta mesma oferta pelo Grupo 
Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V., (“GASS”), tendo sido publicados os respetivos 
prospeto e anúncio de lançamento (“Oferta Inicial”), a oferta preliminarmente anunciada 
pela Fidelidade a 23 de setembro de 2014 constitui uma oferta concorrente, em 
conformidade com o disposto no artigo 185.º do CVM, que determina que, a partir da 
publicação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição, qualquer outra 
oferta pública de aquisição dos valores mobiliários da mesma categoria só pode ser 
realizada através de oferta concorrente.  

Adicionalmente, a divulgação do anúncio preliminar da Oferta Concorrente Fidelidade 
teve lugar após a divulgação de um outro anúncio preliminar de oferta pública de 
aquisição concorrente das referidas ações da ESS pela José de Mello Saúde, S.A., no 
dia 11 de setembro de 2014 (“Oferta Concorrente JMS”).  

A Oferta Concorrente Fidelidade é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente a adquirir 
a totalidade das ações que sejam objeto de válida aceitação da Oferta Concorrente 
Fidelidade, com exceção das ações diretamente detidas pela Oferente e qualquer 
pessoa que, estando com aquela numa das situações previstas no artigo 20.º, n.º 1 do 
CVM, proceda ao bloqueio das suas ações ESS durante o decurso do período de oferta 
da Oferta Concorrente Fidelidade. 
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Em síntese, da análise do Prospeto e do Anúncio de Lançamento, considera o Conselho 
da Administração que: 

(i) Uma conclusão com sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade 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; 

(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 
esperadas alterações substanciais a respeito da atividade empresarial 
desenvolvida pela mesma; 

(iii) A contrapartida oferecida pela Oferente de €4,82 (quatro euros e oitenta e dois 
cêntimos) por ação afigura-se aceitável, uma vez que se enquadra nos critérios 
de valorização do mercado analisados (preço da oferta pública inicial (“IPO”), 
performance da ação desde o IPO, múltiplos de congéneres cotadas e 
transações comparáveis, evolução das perspetivas dos analistas de equity 
research, potencial de criação de valor resultante da aquisição pela Oferente e 
contrapartida da Oferta Inicial); 

(iv) Uma eventual conclusão com sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade não 
implicará um movimento de concentração horizontal de empresas, não alterando 
o atual cenário de liberdade de escolha dos Trabalhadores e Clientes/Pacientes e 
não afetando substancialmente o 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. 

Os seguintes documentos encontram-se disponíveis 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: 

• o Anúncio Preliminar da Oferta Inicial; 
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• o Prospeto relativo à Oferta Inicial; 
• o Anúncio de Lançamento relativo à Oferta Inicial; 
• o relatório do Conselho de Administração da ESS sobre a oportunidade e 

condições da Oferta Inicial; 
• o Anúncio Preliminar da Oferta Concorrente JMS; 
• o relatório do Conselho de Administração da ESS sobre a oportunidade e 

condições da Oferta Concorrente JMS; 
• o Anúncio Preliminar da Oferta Concorrente Fidelidade; 
• o Prospeto relativo à Oferta Concorrente Fidelidade; e 
• o Anúncio de Lançamento relativo à Oferta Concorrente Fidelidade. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA CONCORRENTE 
FIDELIDADE 

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”). 

 

Oferente 

De acordo com a informação constante do Prospeto e do Anúncio de Lançamento da 
Oferta Concorrente Fidelidade, a Oferente é uma sociedade constituída e regulada ao 
abrigo da lei portuguesa, com sede no Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa, registada 
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
pessoa coletiva 500918880 e com o capital social integralmente realizado de 
€381.150.000,00. 
A Oferente desenvolve atividades nos setores de seguros e resseguros, nos ramos Vida 
e Não-Vida. Na presente data e conforme consta do Prospeto, o capital social da 
Oferente é controlado indiretamente pela Fosun International Limited, através da 
detenção pela sociedade LongRun Portugal, SGPS, S.A. de 80% do capital social da 
Fidelidade. Por sua vez, a Fosun International Limited é controlada pelo Senhor Guo 
Guangchang. Os demais 20% das ações representativas do capital social da Fidelidade 
são indiretamente detidos pela Caixa Geral de Depósitos, através da Caixa Seguros e 
Saúde, SGPS, S.A.. 

 

Qualificação da Oferta Concorrente Fidelidade 

Uma vez que o anúncio preliminar da oferta pública geral e voluntária de aquisição das 
Ações publicado pela Fidelidade ocorreu (i) após a divulgação do anúncio preliminar da 
Oferta Inicial pelo GASS e após o registo desta mesma oferta, a 19 de setembro de 
2014, a Oferta Concorrente Fidelidade, preliminarmente anunciada pela Fidelidade a 23 
de setembro de 2014, constitui uma oferta concorrente, em conformidade com o disposto 
no artigo 185.º do CVM, que determina que, a partir da publicação de um anúncio 
preliminar de oferta pública de aquisição, qualquer outra oferta pública de aquisição dos 
valores mobiliários da mesma categoria só pode ser realizada através de oferta 
concorrente. 
Adicionalmente, a Oferta Concorrente Fidelidade é geral e voluntária, abrangendo a 
totalidade das Ações emitidas e em circulação. A Oferente obriga-se a adquirir a 
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totalidade das Ações que sejam objeto de válida aceitação da Oferta Concorrente 
Fidelidade. 

 

Intermediário Financeiro 

O intermediário financeiro encarregue pela Oferente de assessorar a Oferta Concorrente 
Fidelidade, designadamente na prestação dos serviços necessários à preparação, 
lançamento e execução da Oferta Concorrente Fidelidade, é o Banco Finantia, S.A.. 

 

Ações objeto da Oferta Concorrente Fidelidade 

O universo de ações objeto da Oferta Concorrente Fidelidade 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 Concorrente Fidelidade um 
máximo de 95.540.750 Ações. Conforme consta do Prospeto, são imputáveis à Oferente, 
diretamente e nos termos do número 1 do artigo 20.º do CVM, direitos de voto 
correspondentes a 1.504 Ações representativas de 0,0016% do capital social da ESS. 

 

Condições para o lançamento da Oferta Concorrente Fidelidade 

O lançamento da Oferta Concorrente Fidelidade encontrava-se sujeito à obtenção do 
registo prévio da Oferta Concorrente Fidelidade junto da CMVM e à obtenção de 
autorização por parte do Estado Português para a transmissão indireta da participação 
que a ESS detém na sociedade SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. 
e da sociedade HL – Sociedade Gestora do Edifício, S.A.. Ambas as condições de 
lançamento da Oferta Concorrente Fidelidade ficaram verificadas no dia 26 de setembro 
de 2014, através do registo pela CMVM da Oferta Concorrente Fidelidade e de despacho 
conjunto do Secretário de Estado das Finanças e do Secretário de Estado da Saúde, 
respetivamente. 

A eficácia da Oferta Concorrente Fidelidade está, por sua vez, subordinada a que, até à 
data e em resultado da liquidação física e financeira da Oferta Concorrente Fidelidade, a 
Oferente se torne titular de (ou lhe sejam imputáveis, nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do 
CVM), pelo menos, 50,01% (cinquenta vírgula zero um por cento) das Ações 
representativas do capital social e dos direitos de voto da ESS. 

Adicionalmente, cabe notar que a Oferente refere no Prospeto e no Anúncio de 
Lançamento que, no dia 23 de setembro de 2014, submeteu à Autoridade da 
Concorrência, um pedido de não oposição à Oferta Concorrente Fidelidade, não tendo a 
Autoridade da Concorrência emitido a referida declaração de não oposição até ao 
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momento do registo da Oferta Concorrente Fidelidade e da divulgação do Prospeto e do 
Anúncio de Lançamento. Contudo, e conforme consta do Prospeto não sendo tal 
declaração impeditiva do lançamento e conclusão da Oferta Concorrente Fidelidade, nos 
termos do artigo 40.º, n.º 2 da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (Regime Jurídico da 
Concorrência), que permite a realização de oferta pública de compra ou de troca antes 
de decisão da Autoridade da Concorrência desde que a Oferente não exerça os direitos 
de voto inerentes às participações em causa ou os exerça apenas tendo em vista 
proteger o pleno valor do seu investimento com base em derrogação concedida pela 
Autoridade da Concorrência mediante pedido fundamentado da Oferente. 

A Oferente listou ainda no Anúncio Preliminar da Oferta Concorrente Fidelidade um 
conjunto de pressupostos relativos à decisão de lançamento da Oferta Concorrente 
Fidelidade (vide parágrafo 19 a 21 do Anúncio Preliminar da Oferta).  

É ainda pressuposto da Oferta Concorrente Fidelidade, conforme determinado no 
Anúncio Preliminar, no Anúncio de Lançamento e no 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 competentes da Zona Euro, e que tenha um impacto substancial 
negativo na Oferta Concorrente, excedendo os riscos a ela inerentes”. 

 

Contrapartida 

A contrapartida oferecida pela Oferente será paga em numerário e é de €4,82 (quatro 
euros e oitenta e dois 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 tal ocorrer antes da liquidação financeira da Oferta 
Concorrente” (a “Contrapartida”). 

A Contrapartida tal como proposta seria paga em numerário e, conforme consta do 
Prospeto, estará disponível no 2.º dia útil após a sessão especial de mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon na qual se apurarão os resultados da Oferta Inicial e 
da Oferta Concorrente Fidelidade e que se prevê que tenha lugar no primeiro dia útil 
após o fim do período da Oferta Concorrente Fidelidade. 

De acordo com o Prospeto, “O montante global da contrapartida oferecida nos termos da 
Oferta Concorrente, correspondente a um máximo de €460.506.415,00, encontra-se 
assegurado nos termos do n.º 2 do artigo 177.º do Cód.VM.” 

Conforme consta ainda do Prospeto, “a Oferente depositou junto da Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. e do Banco Finantia, S.A. os fundos necessários para o pagamento 
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integral da contrapartida oferecida no âmbito da presente Oferta Concorrente, tendo sido 
disponibilizada a correspondente prova à CMVM. Deste modo os fundos necessários 
para o pagamento do montante total da contrapartida oferecida no âmbito da presente 
Oferta Concorrente encontram-se devidamente assegurados e bloqueados para os 
efeitos de liquidação da mesma”. 

 

Prazo e mínimo de Ações a adquirir 

A Oferta Concorrente Fidelidade durará por um período de 10 dias úteis, a iniciar-se às 
8:30 horas do dia 29 de setembro até às 15:30 do dia 10 de outubro de 2014. É de 
atentar que, com o registo da Oferta Concorrente Fidelidade com o referido período de 
oferta, o período de oferta da Oferta Inicial passará a correr em simultâneo e terminará 
também no dia 10 de outubro de 2014. 

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

Os resultados da Oferta Inicial e da Oferta Concorrente Fidelidade serão apurados 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 segundo dia útil após a sessão especial, prevendo a Oferente que 
a referida liquidação venha a ter lugar no dia 15 de outubro de 2014. 

 

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, (i) 90% dos direitos de 
voto correspondentes ao capital social da ESS e (ii) 90% dos direitos de voto abrangidos 
pela Oferta Concorrente Fidelidade, por efeito da Oferta Concorrente Fidelidade 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. 

Caso não exerça o direito referido no parágrafo anterior ou caso venha a atingir os 90% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social da ESS, mas não os 90% dos 
direitos de voto abrangidos pela Oferta Concorrente Fidelidade, a Oferente declarou 
ainda que não irá requerer, na sequência da Oferta Concorrente Fidelidade, a perda da 
qualidade de sociedade aberta da ESS, nos termos do disposto na alínea a) do número 
1 do artigo 27.º do Cód.VM, mantendo-se nesse caso as Ações admitidas à negociação 
no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 
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O exercício pela Oferente do direito referido acima implica a imediata exclusão da 
negociação das Ações no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, ficando vedada a 
sua readmissão pelo prazo de um ano. 

 

Manifestação de interesse por parte dos acionistas da ESS 

Os acionistas da ESS que pretendam aceitar a Oferta Concorrente Fidelidade deverão 
manifestar este interesse, durante o período da Oferta Concorrente Fidelidade, 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 Concorrente Fidelidade 

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 
Concorrente Fidelidade através da qual a Oferente se propõe a adquirir a totalidade do 
capital social da ESS se afigura 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. 

 

Estratégia da Oferente 

Nota o Conselho de Administração que, no que diz respeito à estratégia de negócio da 
Oferente e à estratégia para a aquisição da ESS, a conclusão com sucesso da Oferta 
Concorrente Fidelidade, poderá trazer algumas vantagens atendendo aos seguintes 
aspetos identificados pela Oferente no Prospeto: 

“A estratégia de crescimento da Oferente passa pelo reforço do seu posicionamento nas 
áreas dos riscos existenciais, designadamente em matéria de seguros de saúde e de 
acidentes pessoais. Esta estratégia assenta nas tendências sociodemográficas que se 
verificam atualmente no país como, por exemplo, o envelhecimento acelerado da 
população, mas também na inevitável redefinição gradual do papel do Estado neste 
setor. 

“Neste sentido, a aquisição da ESS enquadra-se na estratégia definida pela Oferente e 
permitirá o desenvolvimento da sua proposta de valor em áreas chave como a medicina 
tradicional, ou ainda novas áreas de medicina por explorar como, por exemplo, a 
medicina preventiva ou ocupacional.” 

“[…] A Oferente pretende estabelecer as condições necessárias à manutenção das 
orientações estratégicas para o negócio estabelecidas pelo Conselho de Administração 
da ESS, operando esta e as suas subsidiárias em alinhamento com estas mesmas 
orientações.” 

Adicionalmente, a Oferente refere que “permite-se invocar o seu conhecimento na área 
da gestão de PPPs, adquirida no passado pela sua ligação à gestão do HPP – Hospital 
de Cascais, que será disponibilizado para apoiar, sempre que necessário, a gestão da 
ESS na gestão do Hospital Beatriz Ângelo em Loures.” e que “pretende cumprir todos os 
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compromissos assumidos no âmbito do acordo de PPP celebrado ao abrigo da lei das 
PPP, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de agosto, nos termos do qual a 
ESS gere o Hospital Beatriz Ângelo em Loures, garantindo assim a manutenção dos 
elevados padrões de qualidade de serviço e o cumprimento de níveis de produção e de 
eficiência.”. Nestes termos, acredita este Conselho estarem reunidas as condições para 
que se mantenha o elevado nível de serviço prestado ao Estado no âmbito do referido 
contrato. 

Por fim, do ponto de vista da estratégia financeira e de internacionalização, a Oferente 
refere que “de facto, do ponto de vista financeiro, a Oferente pretende trabalhar junto 
com a gestão da ESS, tendo por objetivo o financiamento adequado da atividade 
corrente e dos capitais permanentes da ESS, incluindo um nível correto de fundo de 
maneio, e garantindo ainda a minimização dos seus custos de financiamento” e que “A 
ESS, passando a integrar o Grupo Fidelidade, terá por essa via reforçadas condições 
para materializar e acelerar a sua política de diversificação e internacionalização, (...) 
sempre sem prejuízo da sua autonomia como prestadora de serviços de saúde”, e 
conclui “que a sua capacidade financeira será uma mais-valia para a estabilização e 
continuidade de negócio da ESS, também a médio e longo prazo”.  

 

Alinhamento Estratégico 

Resulta da leitura do Prospeto da Oferta Concorrente Fidelidade, 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 IPO 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: “existe alinhamento estratégico entre a Oferente e a 
ESS, não sendo expectáveis alterações substanciais à atividade atual da mesma”; “a 
Oferente reconhece as oportunidades de expansão identificadas pela atual gestão, tanto 
na componente de aumento de capacidade das atuais instalações, como na componente 
de expansão geográfica” e “a Oferente reitera a sua confiança no atual Conselho de 
Administração da ESS e respetiva equipa de Direção e propõe-se manter, na 
generalidade, a estratégia empresarial 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. 

Adicionalmente, afigura-se ser também possível que a conclusão com sucesso da Oferta 
Concorrente Fidelidade seja suscetível de criar oportunidades para a obtenção de 
sinergias entre a atividade da Oferente e a atividade da ESS, em particular, e tal como 
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referido no Prospeto, no que respeita a “poder garantir um aumento dos volumes de 
produção da ESS, devido à sua posição de liderança no mercado segurador, o que 
potencia desde logo uma melhor utilização da capacidade instalada da ESS e 
consequente aumento da sua eficiência. Adicionalmente, a Oferente e a ESS estariam 
em condições de disponibilizar uma oferta comercial significativamente inovadora na 
área da saúde, facilitando o acesso aos cuidados de saúde para um universo mais 
alargado da população, ainda sem recurso a cuidados de saúde no setor privado”. 
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4. REPERCUSSÕES DA OFERTA CONCORRENTE FIDELIDADE 
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 significativamente 
as condições de trabalho, nem antecipa a realocação de trabalhadores, no curto prazo, 
uma vez que é sua intenção continuar a operar e conduzir o negócio da ESS a partir das 
instalações existentes, tal como mencionado nos seguintes parágrafos do Prospeto: 

“A Oferente considera as atuais infraestruturas da ESS como adequadas à prática da 
sua atividade, pelo que não está prevista qualquer alteração significativa das condições 
de trabalho, nem tão pouco a realocação de trabalhadores no curto prazo. 

“A Oferente reconhece também a elevada qualidade dos recursos humanos da ESS, 
tanto da sua equipa de gestão, como do seu corpo clínico ou ainda das suas equipas de 
suporte administrativo. Assim, a Oferente reitera o seu reconhecimento e manifesta o 
desejo de contar com a sua colaboração na implementação da estratégia acima 
definida.” 

Entende também o Conselho de Administração que uma eventual conclusão com 
sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade não prejudica o atual cenário de liberdade de 
escolha em relação às alternativas disponíveis de entidades empregadoras. 

 

Clientes / Pacientes  

Tendo em conta o alinhamento da estratégia referido anteriormente, 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 Concorrente 
Fidelidade seja bem sucedida. Neste sentido, atente-se no seguinte excerto do Prospeto: 

“A Oferente pretende estabelecer as condições necessárias à manutenção das 
orientações estratégicas para o negócio estabelecidas pelo Conselho de Administração 
da ESS, operando esta e as suas subsidiárias em alinhamento com estas mesmas 
orientações”. 
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Entende também o Conselho de Administração que uma eventual conclusão com 
sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade não implica um movimento de concentração 
horizontal de empresas e não prejudica o atual cenário de liberdade de escolha em 
relação às alternativas disponíveis de prestadores de cuidados de saúde, tanto mais que 
a Oferente afirma que “acredita ter condições para proporcionar à ESS a estabilidade 
necessária ao fortalecimento das relações com os diferentes stakeholders, mantendo, no 
essencial, a atual configuração do mercado, assente na liberdade de escolha dos 
utentes e segurados.”  

 

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 Prospeto da Oferta Concorrente 
Fidelidade quanto ao modelo de gestão da ESS, não são expectáveis impactos 
significativos no atual relacionamento com os sistemas de saúde, pagadores e 
fornecedores (atuais e potenciais). 

A Oferente não tem presença empresarial no mercado de prestação de cuidados de 
saúde privados. Nestes termos, entende este Conselho de Administração que a 
potencial aquisição de controlo na ESS não se afigura como suscetível de determinar 
uma alteração na estrutura do mercado da prestação de cuidados de saúde privados em 
Portugal, motivo pelo qual não se crê que o eventual sucesso da Oferta Concorrente 
Fidelidade possa gerar consequências disruptivas com impacto para os vários 
stakeholders do setor, em particular seguradoras, sistemas de saúde, demais pagadores 
e fornecedores. 

Entende, todavia, o Conselho de Administração que a conclusão com sucesso da Oferta 
Concorrente Fidelidade afigura-se poder alterar a situação atual do mercado segurador e 
demais entidades pagadoras, na medida em que implicará uma integração vertical entre 
a ESS e um grupo segurador (movimento de concentração vertical de empresas). No 
entanto, apesar da presença da Oferente no mercado segurador em Portugal, não se 
julga que os efeitos dessa concentração sejam suscetíveis de provocar desequilíbrios no 
relacionamento da ESS com as seguradoras e demais entidades pagadoras.  

Na verdade, tendo em atenção o referido pela Oferente, nomeadamente, “neste 
contexto, a Oferente, em função do seu atual quadro acionista, já redefiniu a sua 
estratégia empresarial, com vista a fomentar a diversificação da sua atividade em termos 
de mercados e geografias. A ESS, passando a integrar o Grupo Fidelidade, terá por essa 
via reforçadas condições para materializar e acelerar a sua política de diversificação e 
internacionalização, maxime para os países da lusofonia, sempre sem prejuízo da sua 
autonomia como prestadora de serviços de saúde”, bem como o histórico da 
atividade da ESS, integrada no mesmo grupo económico que uma grande empresa do 

     
 

13



 
 

mercado segurador, não se perspetiva que o movimento concentração vertical a operar 
com sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade seja suscetível de prejudicar a autonomia 
da ESS como prestadora de cuidados de saúde, nem de criar movimentos significativos 
na sua base de clientes/pagadores. 

 

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 
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 Concorrente Fidelidade 
afigura-se neutra para o segmento público da ESS, pelo que 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 
Concorrente Fidelidade tenha impacto no mercado das parcerias público-privadas atuais. 
Neste contexto, é relevante ler-se o seguinte extrato do Prospeto: “A Oferente pretende 
cumprir todos os compromissos assumidos no âmbito do acordo de PPP celebrado ao 
abrigo da lei das PPP, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de agosto, nos 
termos do qual a ESS gere o Hospital Beatriz Ângelo em Loures, garantindo assim a 
manutenção dos elevados padrões de qualidade de serviço e o cumprimento de níveis 
de produção e de eficiência”. 

Acresce que a conclusão com sucesso da Oferta Concorrente Fidelidade 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 os seguintes extratos do Prospeto: “Do ponto de vista 
financeiro, a Oferente pretende trabalhar junto com a gestão da ESS, tendo por objetivo 
o financiamento adequado da atividade corrente e dos capitais permanentes da ESS, 
incluindo um nível correto de fundo de maneio, e garantindo ainda a minimização dos 
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seus custos de financiamento” e “A estratégia financeira acima descrita passa 
naturalmente pelo estrito respeito dos contratos de financiamento existentes, bem como 
das demais leis e regulamentos aplicáveis”.  

Adicionalmente, são ainda relevantes os seguintes excertos do Prospeto: “A Oferente 
reconhece as oportunidades de expansão identificadas pela atual gestão, tanto na 
componente de aumento de capacidade das atuais instalações, como na componente de 
expansão geográfica” e “Para a concretização das linhas programáticas supra, a 
Oferente irá trabalhar com a gestão da ESS para estruturar o acesso ao financiamento 
das necessidades decorrentes deste plano, garantindo a implementação bem-sucedida 
da sua própria política de diversificação e internacionalização”. Entende o Conselho de 
Administração que esta declaração da Oferente é particularmente relevante para garantir 
que a mudança de controlo não afeta o normal funcionamento do grupo ESS, bem como 
os seus planos de expansão.  
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5. TIPO E MONTANTE DA CONTRAPARTIDA OFERECIDA 
O Conselho de Administração da ESS entende que a contrapartida oferecida de €4,82 
(quatro euros e oitenta e dois cêntimos) afigura-se como aceitável, tendo em conta que 
se enquadra nos critérios de valorização do mercado analisados. Este Conselho 
reconhece que esta Oferta Concorrente Fidelidade poderá ser geradora de valor, uma 
vez que se crê 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 entre a Fidelidade e a ESS, bem como uma visão de 
crescimento do negócio semelhante; (iii) a Oferente compromete-se com a manutenção 
dos ativos da ESS e com os compromissos assumidos com os diferentes stakeholders. 

Relativamente à opinião sobre o preço da Oferta Concorrente Fidelidade, 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; 

• Potencial criação de valor resultante da aquisição pela Oferente; 

• Contrapartida da Oferta Inicial lançada pelo GASS. 

 

Preço do IPO 

O preço oferecido é superior ao preço de venda no IPO (€3,20) em cerca de 51%. 

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 

     
 

16



 
 

mercados financeiros e da aversão ao risco pelos investidores, sobretudo devido a 
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 Inicial por parte da GASS, a ESS 
demonstrou uma performance bolsista muito superior aos principais benchmarks de 
mercado, salientando-se a comparação com o mercado europeu, 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 22% face à cotação de fecho no 
dia da publicação do Anúncio Preliminar da Oferta Inicial e entre 30% e 34%, em relação 
ao preço médio ponderado pelo volume (VWAP) das ações da ESS nos três e seis 
meses anteriores à Oferta Inicial da GASS. 

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 31% 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 Inicial (19 de agosto de 2014) 

  

Desde o IPO 
Últimos 6 meses 

(19 fev. a 19 
ago.) pré-Oferta 

Inicial 

3 meses de 
período 

normalizado (31 
mar. a 30 jun.) 

Últimos 3 meses 
(19 mai. a 19 ago.) 
pré-Oferta Inicial 

Última transação 
anterior ao 

anúncio da Oferta 
Inicial 2 

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

Prémio oferecido 38% 34% 31% 30% 22% 

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 Inicial 
(19 agosto 2014) 

 

Evolução da performance da ESS e índices selecionados desde o IPO 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg (26 de setembro de 2014) 
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Evolução da cotação da ESS face a diversos benchmarks até à data do anúncio preliminar 
da Oferta Inicial (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 desde o IPO 

 

 

 

 

 
Fonte: Bloomberg (26 de setembro de 2014) 
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Comparáveis cotadas e transações  

A análise dos múltiplos da ESS implícitos no preço da Oferta Concorrente Fidelidade 
face à mediana das congéneres internacionais, demonstra que a Oferta Concorrente 
Fidelidade apresenta um prémio face aos múltiplos de mercado, em termos de EBITDA e 
de resultados. 

 

Múltiplos de empresas cotadas comparáveis 

      
  

      
  

      
  Capitalização 

 

EV/EBITDA 
 

P/E 
Empresa País Bolsista  

(Milhões €) 

 

2014E 2015E 2016E 
 

2014E 2015E 2016E 

      
  

      
  

      

   
 

   
 

   Europa 
  

 

   
 

   
   

 

   
 

   Spire Reino Unido 1.451 
 

10,1x 9,2x 8,3x 
 

s.s. s.s. s.s. 
Orpea França 2.755 

 

13,0x 11,4x 10,2x 
 

20,9x 18,2x 16,1x 
Korian-Medica França 2.367 

 

11,4x 9,6x 8,6x 
 

25,4x 19,1x 16,7x 
Fresenius Alemanha 20.903 

 

8,4x 7,4x 6,5x 
 

19,0x 16,5x 14,4x 
Rhoen Klinikum Alemanha 3.240 

 

9,4x 7,6x n.a. 
 

45,5x 25,8x 22,3x 

   
 

   
 

   Mediana Europa     
  

10,1x 9,2x 8,4x 
  

23,1x 18,7x 16,4x 
Média Europa     

  
10,5x 9,0x 8,4x 

  
27,7x 19,9x 17,4x 

   
 

   
 

   Outras Geografias 
  

 

   
 

   
   

 

   
 

   Ramsay Healthcare Austrália 7.101 
 

16,2x 13,4x 11,2x 
 

31,2x 26,2x 22,9x 
Netcare África do Sul 3.276 

 

11,9x 10,2x 8,8x 
 

19,6x 16,7x 14,2x 
Mediclinic África do Sul 5.603 

 

16,4x 13,9x 12,4x 
 

25,7x 21,2x 18,8x 
Life Healthcare África do Sul 3.285 

 

13,2x 11,6x 10,2x 
 

22,0x 21,1x 18,4x 
HCA holdings EUA 24.407 

 

8,4x 7,7x 6,9x 
 

17,1x 15,1x 13,3x 
LifePoint EUA 2.514 

 

8,6x 7,5x 6,8x 
 

23,0x 19,9x 17,5x 
Universal Health Services EUA 8.757 

 

9,7x 8,8x 7,9x 
 

19,5x 17,8x 15,9x 
Community Health Systems EUA 5.109 

 

8,0x 6,9x 6,4x 
 

23,8x 18,2x 15,5x 
Tenet Healthcare EUA 4.752 

 

8,6x 7,4x 6,8x 
 

57,0x 27,9x 21,4x 

   
 

   
 

   Mediana Outras Geografias   
  

9,7x 8,8x 7,9x 
  

23,0x 19,9x 17,5x 
Média Outras Geografias   

  
11,2x 9,7x 8,6x 

  
26,5x 20,5x 17,5x 

   
 

   
 

   Mediana Global     
  

9,9x 9,0x 8,3x 
  

23,0x 19,1x 16,7x 
Média Global     

  

10,9x 9,5x 8,5x 
  

26,9x 20,3x 17,5x 

   
 

   
 

         
  

      
  

      
ESS (Oferta) 

 
461 

 

10,5x 9,6x 8,8x 
 

25,9x 22,2x 19,3x 
      

  

      
  

      
s.s. – Sem significado 

Fonte: Bloomberg, 25 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 350 observações, distribuídas da seguinte forma: 87 em 2011, 134 em 2012, 99 em 2013 e 30 em 
2014 (até 25 de setembro). 

 

Considerando este critério e comparando com o intervalo de valores de prémio 
considerados para a presente Oferta Concorrente Fidelidade (22% a 38%), a opinião do 
Conselho de Administração da ESS é que, face à Oferta Inicial da GASS, a Oferta 
Concorrente Fidelidade reduz consideravelmente o diferencial face à totalidade de um 
potencial prémio de controlo.   

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

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 Klinikum1,3 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 

38% 

28% 30% 

37% 

2011 2012 2013 2014 

32% 
Média 
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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) 1,6 x 10,5 x 

            
(1) Empresa-alvo cotada 
(2) Aquisição (ou intenção de aquisição) de uma posição de controlo na empresa-alvo 
(3) Venda de 40 hospitais (e sociedades e holdings relacionadas) 
Fonte: Mergermarket; Relatórios de Research  

 

A análise destes indicadores permite concluir que a Oferta Concorrente Fidelidade 
valoriza a ESS em linha com a mediana das transações comparáveis selecionadas 
acima, em termos de múltiplos EV/EBITDA. 

 

Evolução das perspetivas dos analistas de Equity Research  

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

A média dos preços-alvo dos analistas que tinham cobertura de Equity Research em 
relação às Ações da ESS era de €4,26 (quatro euros e vinte e seis cêntimos) à data de 
publicação do Anúncio Preliminar da Oferta Inicial. Atualmente, esta média situa-se em 
€4,46, pelo que a Contrapartida oferecida pela Fidelidade representa um prémio médio 
de 8% em relação à mesma. 

 

Recomendações e Preços-alvo dos analistas para a ESS  

Broker Recomendação 
Preço-alvo 
pré-Oferta 

Inicial 
(€) 

Prémio/ 
(desconto) face 
ao preço-alvo 

pré-Oferta Inicial 

Preço-alvo 
atual1 

(€) 

Prémio/ 
(desconto) face 
ao preço-alvo 

atual1 

 
 Comprar 4,55 5,9% 4,55 5,9% 

 
 Comprar 4,20 14,8% 4,20 14,8% 

 
 Manter 3,90 23,6% 3,90 23,6% 
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 Neutral 4,15 16,1% 4,50 7,1% 

 
 Outperform 4,60 4,8% 4,60 4,8% 

 
 Comprar 4,45 8,3% 4,50 7,1% 

  
Neutral 3,95 22,0% 4,95 -2,6% 

Média  4,26 13,2% 4,46 8,1% 

Fonte: Bloomberg, relatórios de research 
(1) Informação referente a 25 de setembro de 2014 

 

Opinião de alguns analistas de Equity Research, expressa após o Anúncio Preliminar da 
Oferta Inicial: 

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”. 

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).”. 

Opinião de alguns analistas de Equity Research após a publicação do anúncio preliminar 
de lançamento da Oferta Concorrente JMS (em 11 de setembro de 2014) e do registo da 
Oferta Inicial por parte da GASS (em 19 de setembro de 2014): 

     
 

23



 
 

Credit Suisse (11 ago. 2014): “Our ESS take-out price assumption remains €4.6/share 
(10x CS 2014E EBITDA) and our unchanged stand-alone valuation of €4.0/share 
represents a good benchmark for the potential downside if the bid fails.”. 

BPI (22 set. 2014): “GASS’ price revision places the bid price closer to our YE14 FV of 
Eur 4.55 but, in our opinion, it still does not reflect a potential control premium…”. 

 

Potencial criação de valor resultante da aquisição pela Oferente  

Apesar dos documentos da Oferta Concorrente Fidelidade salientarem a geração de 
determinados benefícios decorrentes da aquisição da ESS pela Oferente, não fornecem 
qualquer informação quantificada relativamente às sinergias que essa mesma operação 
possa representar. A respeito do referido, a Oferente refere no Prospeto que “a aquisição 
da ESS permitirá a materialização de sinergias significativas. Com efeito, a Oferente está 
convicta de poder garantir um aumento dos volumes de produção da ESS, devido à sua 
posição de liderança no mercado segurador, o que potencia desde logo uma melhor 
utilização da capacidade instalada da ESS e consequente aumento da sua eficiência. 
Adicionalmente, a Oferente e a ESS estariam em condições de disponibilizar uma oferta 
comercial significativamente inovadora na área da saúde, facilitando o acesso aos 
cuidados de saúde para um universo mais alargado da população, ainda sem recurso a 
cuidados de saúde no setor privado”.  

 

Contrapartida da Oferta Inicial lançada pelo GASS  

A contrapartida de €4,82 oferecida pela Fidelidade representa um prémio de 7% em 
relação à contrapartida da Oferta Inicial lançada pela GASS (€4,50), registada em 19 de 
setembro de 2014. 

 

Conclusão 

O Conselho de Administração, após a análise da contrapartida da Oferta Concorrente 
Fidelidade 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, evolução das perspetivas dos analistas de equity research, e 
comparação com a contrapartida oferecida na Oferta Inicial lançada pela GASS, é da 
opinião que a Oferta Concorrente Fidelidade é aceitável uma vez que se enquadra nos 
critérios de valorização do mercado. 
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Comparação da Contrapartida Oferecida com diversos preços indicativos em valor 

 
Fonte: Bloomberg 
(1) Informação referente a 25 de setembro de 2014 

 

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, 25 de setembro de 2014) 
(1) Informação referente a 25 de setembro de 2014 
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6. INTENÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
QUE SÃO SIMULTANEAMENTE ACIONISTAS DA ESS, 
QUANTO À ACEITAÇÃO DA OFERTA CONCORRENTE 
FIDELIDADE 

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 Concorrente Fidelidade, salvo alterações das circunstâncias, 
das condições da Oferta Inicial, da Oferta Concorrente JMS ou das condições da Oferta 
Concorrente Fidelidade ou outros constrangimentos não relacionados com a Oferta 
Concorrente Fidelidade: 

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 Aceitação 

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 Concorrente Fidelidade 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 Concorrente 
Fidelidade. 

 

 

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 29 de setembro de 
2014. Todos os administradores presentes votaram a favor, à exceção do Senhor 
Administrador Eng.º 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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