
 

TECNOHOLDING, SGPS, S.A. 
Sede: Avenida 24 de Julho, número 24, em Lisboa 

Pessoa Colectiva n.º 507.488.415 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 15.679 

Capital Social: 50.000 Euros 
 
 

ANÚNCIO PRELIMINAR DE AQUISIÇÃO POTESTATIVA PELA TECNOHOLDING, 
SGPS, S.A. DE ACÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA EFACEC 

CAPITAL, SGPS, S.A., SOCIEDADE ABERTA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 194.º DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 194.º do Código dos Valores 
Mobiliários, a TECNOHOLDING, SGPS, S.A. (doravante abreviadamente designada por 
“TECNOHOLDING” ou “Adquirente”), sociedade que após a oferta pública geral e obrigatória 
de aquisição lançada em 5 de Janeiro do corrente sobre as acções representativas do capital 
social da EFACEC Capital, SGPS, S.A., Sociedade Aberta (doravante abreviadamente 
designada por “EFACEC”) e cujo resultado foi divulgado no passado dia 31 de Janeiro, passou 
a deter, em conjunto com as entidades que se encontram com a Adquirente em alguma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, 40.027.405 
(quarenta milhões e vinte e sete mil quatrocentas e cinco) acções representativas de 96,12% 
(noventa e seis vírgula doze por cento) do capital social e dos direitos de voto da EFACEC, 
torna pública a sua decisão de adquirir potestativamente as 1.614.011 (um milhão seiscentas e 
catorze mil e onze) acções ainda não detidas por si e pelas entidades que se encontram com a 
Adquirente em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Valores 
Mobiliários. 
 

1. A Adquirente é a TECNOHOLDING, SGPS, S.A., com sede em Lisboa, na Avenida 24 de 
Julho, número 24, pessoa colectiva n.º 507 488 415, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 15.679, com o capital social integralmente realizado 
de 50.000 Euros. 

2. A sociedade emitente das acções objecto de aquisição é a EFACEC Capital, SGPS, S.A., 
Sociedade Aberta, com sede em Lugar da Arroteia, Leça do Balio, Apartado 1018, 
Matosinhos, pessoa colectiva n.º 500.091.480, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial do Porto sob o n.º 13.298, com o capital social integralmente realizado de 
41.641.416 Euros. 

3. Os valores mobiliários objecto de aquisição potestativa são 1.614.011 (um milhão 
seiscentas e catorze mil e onze) acções ordinárias, escriturais, com um valor nominal de € 1 
cada. 



 

4. A contrapartida oferecida, a liquidar em numerário, é de € 3,15 (três euros e quinze 
cêntimos) por cada acção objecto da aquisição, a qual corresponde ao preço que foi pago no 
âmbito da referida oferta pública de aquisição. 

5. Os Intermediários Financeiros encarregados da assistência à presente aquisição são o Caixa 
- Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”), com sede em Lisboa, na Rua Barata Salgueiro 
nº 33, pessoa colectiva nº 501.898.417, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa sob o nº 67.081, com o capital social integralmente subscrito e realizado de 
81.250.000 Euros e o Banco Millennium BCP Investimento, S.A. (“Millennium bcp 
investimento”), com sede em Lisboa, na Avenida José Malhoa, Lote 1686, pessoa colectiva 
nº 501.451.250, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 
59.521, com o capital social integralmente subscrito e realizado de 75.000.000 Euros. 

6. A aquisição fica condicionada ao registo junto da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários e torna-se eficaz a partir da publicação do mesmo registo nos termos do n.º 1 do 
artigo 195º do Código dos Valores Mobiliários. 

7. A aquisição potestativa das acções representativas do capital social da EFACEC implica, 
nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195º do Código dos Valores Mobiliários, a 
proibição da admissão das acções da EFACEC à negociação em mercado regulamentado 
durante dois anos, bem como a perda da qualidade de sociedade aberta ao investimento do 
público. 

 
 
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2006 
 
 

A Adquirente 
 

Tecnoholding, SGPS, S.A. 
 
 
 
 

Os Intermediários Financeiros 
 

 Caixa – Banco de Investimento, S.A. Banco Millennium BCP Investimento, S.A. 

 


