
HEFESTO, STC, S.A. 
Capital Social: € 250.000,00  

Sede:  Edifício D. Sebastião, Rua Quinta do Quintã, n.º 6, Quinta da Fonte, Paço de Arcos 
Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  

e Pessoa Coletiva n.º 507450531 
 

Hefesto, STC, S.A. informa sobre a implementação substituição de gestor de créditos no contexto 

do Projeto Guincho   

A presente comunicação é feita no contexto da emissão de €84,000,000.00 Class A Asset-Backed 

Floating Rate Notes (ISIN: PTHEFZOM0001), €14,000,000.00 Class B Asset-Backed Floating Rate Notes 

(ISIN: PTHEF1OM0004), €25,000,000.00 Class J Asset-Backed Variable Return Notes (ISIN: 

PTHEF2OM0003) e €3,100,000.00 Class R Note (ISIN: PTHEF3OM0002), admitidas à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon todas com maturidade em 2038 a pagar pela Hefesto, STC, 

S.A., com o código alfanumérico 201811HFTBSTNXXS0106 (“Projeto Guincho”). 

No contexto do Projeto Guincho, e na sequência da deliberação do Servicing Committee, comunicada 

ao mercado em 16 de dezembro de 2020, e que não suscitou oposição dos titulares das Class A Notes, 

relativa à substituição da Altamira Asset Management Portugal, Unipessoal Lda. (anteriormente 

denominada Proteus Asset Management, Unipessoal, Lda.) ("Altamira"), como gestor de créditos ao 

abrigo do Unsecured Receivables Servicing Agreement celebrado entre a Hefesto, STC, S.A. (o 

“Emitente”) e a Altamira, pela Whitestar Asset Solutions, S.A. (anteriormente denominada Atlantis 

Servicing Company – Gestão de Créditos, S.A.) ("Whitestar", que é também gestor de créditos no 

âmbito do Projeto Guincho, ao abrigo do Secured Residential Receivables Servicing Agreement), 

informa-se que a referida substituição foi formalizada através da celebração pelas Transaction Parties 

de um Servicer Replacement and Amendment Agreement em 30 de abril de 2021 (o “Agreement”), 

tornando-se a substituição eficaz a partir de 1 de maio de 2021.  

No mesmo Agreement foram também acordadas, para entrar em vigor no dia seguinte, as alterações 

aos Transaction Documents consequenciais dessa substituição do gestor dos créditos, de forma a 

assegurar a coerência dos Transaction Documents, de forma a que os Transaction Documents deixem 

de referir a Altamira enquanto Unsecured Servicer e passem a referir a Whitestar enquanto Unsecured 

Servicer, e todas as referências à Altamira naquela qualidade, e à sua denominação social, dados de 

identificação e de contacto sejam substituídas por referências à Whitestar naquela qualidade, e à sua 

denominação social, dados de identificação e de contacto. 

Desta forma, a carteira de créditos relevante pôde ser inteiramente gerida pela Altamira durante a 

Collection Period com término em 30 de abril de 2021, iniciando a Whitestar as suas funções como 



Unsecured Servicer a partir de 1 de maio de 2021, para todo o Collection Period subsequente, 

facilitando também dessa forma a operativa da transição da gestão desses créditos. Em conformidade 

também, a Altamira irá preparar e entregar o Servicer Report relativo ao Collection Period com término 

em 30 de abril de 2021, nos termos previstos no Unsecured Receivables Servicing Agreement.   

Uma cópia eletrónica da documentação será disponibilizada pelo Emitente, mediante aviso prévio 

razoável, aos titulares de Notes que solicitem uma cópia do mesmo ao Emitente e que apresentem o 

comprovativo aplicável da sua titularidade das Notes.  

 

Paço de Arcos, 30 de abril de 2021 

 


