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Transacção de Dirigentes 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores 

Mobiliários e no artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, Jerónimo Martins 

SGPS, S.A. informa ter recebido da accionista Asteck S.A. a informação que se 

transcreve: 
 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248-B.º, n.º1 do Código dos 

Valores Mobiliários e do artigo 14º do Regulamento da CMVM nº 5/2008, a Asteck 

S.A., com sede em 31-33 Grand Rue, L-1661, Luxemburgo, com o capital social de         

€ €31.000, registada na conservatória do registo comercial do Luxemburgo (“Asteck”) e 

a Heerema Holding Company, Inc., P.H. Plaza 2000, 16th floor, 50th street, Panamá, 

com o capital social de €2.000.000, registada na conservatória de registo público, 

divisão comercial, do Panamá (“Heerema”), em relação de domínio com a Asteck (e a 

quem por esse motivo as participações qualificadas detidas pela última são igualmente 

imputáveis), vêm por esta via prestar a seguinte informação, em virtude de o Senhor 

Nicolaas Pronk, dirigente de cada uma delas, ser igualmente dirigente da Jerónimo 

Martins, SGPS, S.A. (“Jerónimo Martins”): 

(i) No passado dia 13 de maio de 2013, a Asteck alienou, fora de mercado 

regulamentado, mediante uma oferta privada através de um procedimento de 

“accelerated bookbuilding”, 31.464.750 (trinta e um milhões, quatrocentas e 

sessenta e quatro mil, setecentas e cinquenta) de ações ordinárias, representativas 

de 5,000% (cinco por cento) do capital social e de 5,000% (cinco por cento) dos 

direitos de votos da Jerónimo Martins pelo preço por ação de €16,60 (dezasseis 

euros e sessenta cêntimos). 

(ii) Em consequência da operação acima descrita, a Asteck ficou a deter 31.464.750 

(trinta e um milhões, quatrocentas e sessenta e quatro mil, setecentas e cinquenta) 

de ações ordinárias, representativas de 5,000% (cinco por cento) do capital social e 

de 5,000% (cinco por cento) dos direitos de votos da Jerónimo Martins.” 

 

 
 

 

Lisboa, 21 de Maio de 2013 

Jerónimo Martins SGPS, S.A. 


