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Management Transactions – Grupo Visabeira SGPS, 

S.A. 

PHAROL, SGPS S.A. (“PHAROL”) hereby informs, pursuant to the terms and for the 

purposes of articles 248-B of the Portuguese Securities Code and 14 of the 

Portuguese Securities Commission Regulation no. 5/2008, that received a 

communication from Grupo Visabeira SGPS, S.A., attached hereto. 



 

 

À 

PHAROL – SGPS, S.A.  

Rua Joshua Benoliel, 1, 2C 

Edifício Amoreiras Square 

1250-133 Lisboa 

 

Viseu, 3 de janeiro de 2022 

 

Assunto: Transação de Dirigentes  

 

Ex.mos Senhores, 

 

A Grupo Visabeira, S.A. vem, pela presente, igualmente informar, nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários, e no artigo 14º do 

Regulamento n.º 5/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), que 

procedeu à venda, em bolsa, de um total de 780.000 ações, representativas de 0,0870% do 

capital social e dos direitos de voto da PHAROL SGPS, S.A., conforme se descrimina no 

quadro seguinte: 

 

Natureza Data Código ISIN Volume 
Preço 
(€) Local 

Venda 29-12-2021 PTPTC0AM0009 250.000 0,07612 
NYSE Euronext 

Lisbon 

Venda 30-12-2021 PTPTC0AM0009 530.000 0,07529 
NYSE Euronext 

Lisbon 

 

 

A presente obrigação de comunicação resulta do facto de o Administrador da sociedade Grupo 

Visabeira, SA, Eng.º João Manuel Pisco de Castro, ser também, simultaneamente, vogal do 

Conselho Fiscal da PHAROL SGPS S.A..  

 

Em resultado das vendas descriminadas acima, a Grupo Visabeira, S.A. passou a ser titular 

de 9.187.041 ações, representativas de 1.0248% do capital social e direitos de voto da 

PHAROL, SGPS, S.A.. 

 



 

Mais se informa, nos termos do disposto no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, que, 

atentas as participações existentes, se consideram imputáveis a Fernando Campos Nunes 

(NIF: 175.776.083) o total de 9.187.041 ações representativas do capital social da PHAROL 

SGPS, S.A., correspondentes a 1.0248% do capital social e direitos de voto. 

 

Esta comunicação é simultaneamente enviada à CMVM. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À 

PHAROL – SGPS, S.A.  

Rua Joshua Benoliel, 1, 2C 

Edifício Amoreiras Square 

1250-133 Lisboa 

 

Viseu, 03 de janeiro de 2022 

 

Venda de ações representativas do capital social da Pharol, SGPS, S.A. 

 

Em aditamento à comunicação de 4 de janeiro de 2021, a Grupo Visabeira, S.A., 

com sede na Rua do Palácio do Gelo, nº 1, Palácio do Gelo Shopping, piso 3, 

Ranhados, Viseu, com o capital social de 116.540.215,00 de Euros, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o número único de matrícula e de 

identificação de pessoa coletiva 502.263.628, informa, nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14º 

Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que procedeu à venda, em bolsa, no dia 29 de 

dezembro de 2021, 250.000 ações ordinárias da Pharol, SGPS, S.A. ao preço de 

0,07612€/ ação e no dia 30 de dezembro de 2021, 530.000 ações ordinárias da 

Pharol, SGPS, S.A. ao preço de 0,07529€/ ação. 

Após a realização desta transação, a Grupo Visabeira, S.A. passou a ser 

diretamente titular de 9.187.041 ações, representativas de 1,0248% do capital 

social e direitos de voto da Pharol, SGPS, S.A.. 

 

A presente obrigação de comunicação resulta do facto de o Administrador da 

sociedade Grupo Visabeira, SA, Eng.º João Manuel Pisco de Castro, ser também, 

simultaneamente, Vogal do Conselho Fiscal da PHAROL, SGPS S.A.. 

 

Mais se informa, nos termos do disposto no artigo 20º do Código dos Valores 

Mobiliários, que, atentas as participações existentes, à data da formalização da 

referida venda de ações (30-12-2021) se consideram imputáveis a Fernando 

Campos Nunes um total de 9.187.041 ações representativas do capital social da 

Pharol, SGPS, S.A., correspondentes a 1,0248% do capital social e direitos de voto. 



 

 

Nos termos e para cumprimento do disposto no Regulamento de Execução 

(UE) 2016/523 da Comissão de 10 de Março de 2016, que estabelece 

normas técnicas de execução na respeitante ao formato e modelo da 

comunicação e divulgação pública das operações de dirigentes em 

conformidade com o Regulamento (UE) nº 596/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, encontra-se em Anexo o formulário de notificação 

e divulgação pública das transações efetuadas sobre as ações da Pharol, 

SGPS, S.A. elaborado de acordo com o referido Regulamento de Execução. 

 

ANEXO 

 

Comunicação de Transações sobre ações da Pharol, SGPS, S.A. 

 

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e 

pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome Grupo Visabeira, S.A. 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto A presente obrigação de comunicação resulta do 

facto de o Administrador da GRUPO VISABEIRA, 

S.A., Eng.º João Manuel Pisco de Castro, ser, 

também, simultaneamente, Vogal do Conselho 

Fiscal da Pharol – SGPS, S.A.. 

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3  Dados sobre o emitente  

a) Nome Pharol, SGPS, S.A.. 

b) LEI 549300JDMB1312XATL10 

4.1 Dados das transações 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de 

identificação 

Ações da Pharol, SGPS, S.A. 

 

 

ISIN PTPTC0AM0009 

 

 



 

b) Natureza da 

operação 

Venda de Ações. 

Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea 

e), do Regulamento (UE) n.o 596/2014, a 

presente operação não está associada ao 

exercício de programas de opções sobre ações. 

c) Preço(s) e 

volume(s) 
Preço Médio Volume 

0,07612 EUR 250.000 
 

d) Informações 

agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

Preço Médio Volume 

0,07612 EUR 250.000 
 

e) Data da operação  2021-12-29; UTC +0 

f) Local da operação  EURONEXT - EURONEXT Lisbon 

 

4.2 Dados das transações 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de 

identificação 

Ações da Pharol, SGPS, S.A. 

 

 

ISIN PTPTC0AM0009 

 

 

b) Natureza da 

operação 

Venda de Ações. 

Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea 

e), do Regulamento (UE) n.o 596/2014, a 

presente operação não está associada ao 

exercício de programas de opções sobre ações. 

c) Preço(s) e 

volume(s) 
Preço Médio Volume 

0,07529 EUR 530.000 
 

d) Informações 

agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

Preço Médio Volume 

0,07529 EUR 530.000 
 

e) Data da operação  2021-12-30; UTC +0 

f) Local da operação  EURONEXT - EURONEXT Lisbon 
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