
 

 

SONAE CAPITAL SGPS, SA 
Lugar do Espido, Via Norte, Maia 
Capital social: 250.000.000 Euros 

Matriculada na CRC da Maia 
Número único de matrícula e de pessoa colectiva 508 276 756 

Sociedade aberta 
 

Comunicado 
A Sonae Capital, SGPS, S.A. torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do 
Código de Valores Mobiliários, ter recebido do Banco BPI, S.A., a seguinte comunicação: 
 
“Verificámos que, em resultado de um lapso, a quantidade de acções da Sonae Capital, SGPS, S.A. 
detidas directamente pelo Banco BPI, S.A. que vos foi comunicada no passado dia 1 de Fevereiro não está 
correcta. Assim, e em rectificação da informação anteriormente remetida, informamos que o Banco BPI, 
S.A. detém directamente 16.888.797 acções da Sonae Capital, SGPS, S.A. e não 38.798 acções como 
inicialmente comunicado. 
 
Em face do acima exposto o Banco BPI, S.A. (“Banco BPI”) informa, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, que em virtude da admissão à negociação em bolsa da 
Sonae Capital, SGPS, S.A., no passado dia 28 de Janeiro de 2008, lhe é imputável uma participação 
qualificada calculada em termos de direitos de voto e de acordo com o artigo 20º do Código dos Valores 
Mobiliários, de 9,036%, nos termos seguintes:   
 

 

DATA: 28 DE JANEIRO DE 2008 
Banco BPI, S.A. (carteira própria): 16.888.797 Acções representativas do capital social e 

dos direitos de voto (6,756%) 
Banco Português de Investimento, S.A. (carteira própria): 53.409 Acções representativas do capital social e dos 

direitos de voto (0,021%) 
Fundo de Pensões do Banco BPI: 5.008.922 Acções representativas do capital social e 

dos direitos de voto (2,004%) 
BPI Vida – Companhia de Seguros Vida, S.A.: 638.576 Acções representativas do capital social e dos 

direitos de voto (0,255%) 
Direitos de voto imputáveis ao Banco BPI, S.A.: 22.589.704 Direitos de voto 

Total de direitos de voto considerados: 250.000.000 Direitos de voto 
Percentagem: 9,036% 

” 
 
Maia, 2 de Fevereiro de 2008 
 
 
O Representante para as Relações com o Mercado, 


