
 

COFINA – SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, Porto  
Capital Social: Euro 25.641.459 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  
sob o número único de matrícula e identificação fiscal  502 293 225 

 

 
 
 

COMUNICADO 
 

 
A Cofina, SGPS, S.A. (“Cofina”) informa, no âmbito da operação de aquisição da participação detida pela Promotora de 

Informaciones, S.A. (“Prisa”) na Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (“Média Capital”) através do contrato de compra e 

venda de ações representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da Vertix, SGPS, S.A. (“Vertix”), 

celebrado no dia 20 de setembro de 2019 (o “Contrato de Compra e Venda”), que comporta também a oferta pública 

de aquisição das ações da Média Capital, anunciada preliminarmente em 21 de setembro de 2019 (a “Oferta”), ambos 

aditados a 23 de dezembro de 2019, que, na presente data, foi obtida a autorização da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) para a aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda, nos termos do artigo 4.º-B, n.º 

4, da Lei n.º 27/2007, de 30 de junho, que aprova a Lei da Televisão, e do artigo 4.º, n.º 6, da Lei n.º 54/2010, de 24 de 

dezembro, que aprova a Lei da Rádio. 

Deste modo, a aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda encontra-se, atualmente, apenas sujeita ao registo 

do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro. Por sua vez, 

nos termos do respetivo anúncio preliminar, o lançamento da Oferta está sujeito ao registo do mencionado aumento de 

capital da Cofina e também à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

nos termos do artigo 114.º do Cód.VM. 
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