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À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

       Av. da Liberdade, n.º 252 

       1056-801 Lisboa 

       Fax: 21 353 7077 

 

A Estoril Praia – Futebol, SAD, sociedade aberta, informa, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, do Código dos 

Valores Mobiliários que recebeu hoje, 10 de Abril de 2008, a seguinte comunicação: 

 

“Comunicação de participação qualificada 
 

Lagos Soccer, S.A., sociedade comercial anónima com sede na Rua da Barruncheira, n.º 6, Carnaxide, 

número de pessoa colectiva e de matrícula 507655281, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Cascais, com o capital social de €50.000,00, vem, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, do 

Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º, n.º 1, c), e n.º 2, do Regulamento n.º 4/2004, comunicar à 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que, em 10 de Abril de 2008, adquiriu, por compra e venda, 

as seguintes participações representativas do capital social da sociedade aberta “Estoril Praia – Futebol, 

SAD”: 

 

Entidade alienante N.º de acções Preço global 

KCK Developments Limited 90.000 €1,00 

Primera Management Limited 23.835 €1,00 

Mexes Marketing Limited 95.000 €1,00 

 

As acções acima identificadas encontram-se empenhadas em bloco a favor do Finibanco por dívida, que a 

esta data totaliza €119.304,22, contraída junto daquele banco pelo Sr. José Veiga, não tendo qualquer 

das ora alienantes procedido ao levantamento do penhor após a aquisição das acções ao Sr. José Veiga. 

No âmbito dos contratos de compra e venda hoje celebrados, transmitiu-se para a adquirente aquela 

dívida. 

 

Mais se informa que nesta mesma data foi celebrado com a Sports Investrade Ltd. um contrato-promessa 

de compra e venda de 160.000 acções da Estoril Praia – Futebol, SAD, representativas de 32% do capital 

social desta sociedade, tendo sido prometido adquirir as mesmas pelo valor global de €1,00. 
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Em conjunto, as 208.835 acções adquiridas e as 160.000 acções prometidas adquirir, todas escriturais, 

nominativas e de categoria B, são representativas de 73,767% do capital social e correspondentes direitos 

de voto na “Estoril Praia – Futebol, SAD”. 

 

Mais se informa que a sociedade Lagos Soccer, S.A., tem por accionista maioritário a sociedade 

Lagosmae – SGPS, S.A., a qual detém uma participação social equivalente a 85% do capital social e dos 

respectivos direitos de voto. Por sua vez a sociedade Lagosmae – SGPS, S.A., tem por accionista único o 

Senhor João Frederico Hopffer Rodrigues Lagos. 

 

Em consequência desta aquisição, a Lagos Soccer, S.A., informa que, nos termos do artigo 187.º, n.º 1, 

do Código dos Valores Mobiliários, lançará uma oferta pública de aquisição sobre todas as acções da 

sociedade ainda dispersas por outros accionistas e, bem assim, sobre quaisquer outros valores mobiliários 

emitidos pela sociedade e que confiram direito à subscrição ou aquisição daquelas. 

 

 

_____________________________  

João Frederico Hopffer Rodrigues Lagos 

Presidente do Conselho de Administração” 

 

 

A Administração 

 

_____________________   ____________________  


