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Novabase informa sobre a Denúncia e Cessação de Contrato de Liquidez com o 

Haitong Bank, S.A. 

 

A Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”) vem 

informar da cessação do contrato de liquidez celebrado em 8 de maio de 2009 (“Contrato 

de Liquidez”) com o Banco Espírito Santo Investimento, S.A., cuja denominação social foi, 

entretanto, alterada para Haitong Bank, S.A. (“Haitong”). 

A cessação do referido Contrato de Liquidez tem por causa a denúncia comunicada pelo 

Haitong, nos termos do número 2 da Cláusula 4ª do Contrato de Liquidez, por carta datada 

de 27 de março de 2019.  

Durante o período em que o Contrato de Liquidez vigorou (de 3 de junho de 2009 a 3 de 

junho de 2019) foram realizadas pelo Haitong um total de 19.498 (dezanove mil, 

quatrocentas e noventa e oito) transações sobre ações representativas do capital social 

da Novabase, resultando na aquisição pelo Haitong de um total de 8.937.745 (oito milhões, 

novecentas e trinta e sete mil, setecentas e quarenta e cinco) ações, na alienação pelo 

Haitong de um total de 8.942.745 (oito milhões, novecentas e quarenta e dois mil, 

setecentas e quarenta e cinco) ações, tendo neste âmbito sido paga a quantia total de 

€ 26.344.730,54 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta 

euros e cinquenta e quatro cêntimos) e recebida a quantia total de € 26.183.883,32 (vinte 

e seis milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e três euros e trinta e dois 

cêntimos).  

A denúncia do Contrato de Liquidez produziu efeitos na presente data, tendo o último dia 

de vigência do contrato correspondido ao dia 3 de junho de 2019. Na presente data, a 

Novabase não detém qualquer saldo em contas junto do Haitong.  

 


