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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 
  

Para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a IMPRESA – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. informa que celebrou, no dia 31 de 
dezembro de 2020, com a PÁGINAS CIVILIZADAS, LDA.: 

 

(i) contrato-promessa de compra e venda pelo qual se compromete a vender 
222.000 (duzentas e vinte e duas mil) ações, cada uma com o valor nominal de 
EUR 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos), representativas de 33,33% do 
capital social da Vasp - Distribuidora de Publicações, S.A., pelo preço de EUR 
2.100.000 (dois milhões e cem mil euros), estando a celebração do contrato 
definitivo de compra e venda sujeita à finalização de uma auditoria contabilística 
e financeira, ao não exercício do direito de preferência por parte dos acionistas 
da Vasp - Distribuidora de Publicações, S.A., ao consentimento da Vasp - 
Distribuidora de Publicações, S.A. e à não oposição à transação por parte da 
Autoridade da Concorrência; 

 

(ii) contrato-promessa de compra e venda pelo qual se compromete a vender 
476.064 (quatrocentas e setenta e seis mil e sessenta e quatro) ações, cada 
uma com o valor nominal de EUR 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), 
representativas de 22,35% do capital social da Lusa - Agência de Notícias de 
Portugal S.A., pelo preço de EUR 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e 
cinquenta mil euros), estando a celebração do contrato definitivo de compra e 
venda sujeita à finalização de uma auditoria contabilística e financeira e à não 
oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência (ou confirmação 
de que a notificação à Autoridade da Concorrência não é necessária). 

 
 

 

Lisboa, 04 de janeiro de 2021 

 

A IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

 


