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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A 
OPORTUNIDADE E CONDIÇÕES DA OFERTA DA FIDELIDADE – 
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.  

 
O Conselho de Administração da Espírito Santo Saúde – SGPS S.A. (“ESS”) após ter 
analisado a adenda ao prospeto e o anúncio de revisão de contrapartida (“Adenda” e 
“Anúncio de Revisão”, respetivamente) da oferta pública geral e voluntária de aquisição 
de ações representativas do capital social da ESS publicados em 9 de outubro de 2014 
pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (“Fidelidade” e “Oferta” respetivamente), 
constatou que as modificações efetuadas às condições da Oferta, relativamente às 
constantes no prospeto de Oferta publicado em 26 de setembro (“Prospeto”), respeitam 
unicamente ao montante da contrapartida oferecida e, na sequência do comunicado da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários também do dia 9 de outubro, ao período da 
Oferta. 

Especificamente, a contrapartida oferecida passou de € 4,82 (quatro euros e oitenta e 
dois cêntimos) para € 5,01 (cinco euros e um cêntimo) e o período da Oferta, cujo 
terminus estava inicialmente previsto para as 15:30 horas do dia 10 de outubro, foi 
prorrogado até às 15:30 horas do dia 14 de outubro de 2014. 

Tendo em consideração o relatório oportunamente elaborado por este Conselho de 
Administração, no qual este se pronunciou sobre a oportunidade e condições da Oferta, 
conforme prevista no Prospeto, no passado dia 29 de setembro (“Relatório do Conselho 
de Administração”) e as alterações à Oferta constantes da Adenda e do Anúncio de 
Revisão, vem o Conselho de Administração, nos termos do artigo 181.º, n.º 1 do Código 
dos Valores Mobiliários, reiterar o conteúdo e conclusões contidas no referido Relatório 
do Conselho de Administração relativamente à oportunidade e às condições da Oferta. 

No que respeita a modificação efetuada quanto ao montante da contrapartida, continua 
este Conselho de Administração a considerar aceitável a contrapartida agora oferecida, 
mantendo também os membros do Conselho de Administração da ESS que são 
simultaneamente acionistas da ESS a intenção de aceitar a Oferta. 

 

O presente Relatório foi favoravelmente aprovado na reunião do Conselho de 
Administração realizada para efeitos de apreciação do mesmo a 13 de outubro de 2014, 
tendo todos os administradores presentes votado a favor. 

 

Lisboa, 13 de outubro de 2014. 
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