
   

  
GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481 

Capital Social: 89.583.970,80 euros 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 

Na sequência da determinação da CMVM, o Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) vem 
prestar ao mercado informação acerca do conhecimento de eventuais compromissos de acionistas 
relativamente à posição sobre a alienação das respetivas ações no contexto da OPA 
preliminarmente anunciada pela Pluris Investments S.A. 
 
Com vista a satisfazer a referida determinação, foram efetuadas diligências junto de acionistas 
titulares de participação qualificadas da Sociedade. Sintetizamos o teor das respostas que foi 
possível receber até à data: 
 

Acionista Resposta 

Biz Partners SGPS SA Emitiu declaração de bloqueio das suas ações, conforme já 
antes comunicado à CMVM. Não existe qualquer acordo ou 
compromisso com a Pluris (ou pessoa consigo relacionada), 
directa ou indirectamente, que seja causal da declaração de não 
aceitação da oferta que foi emitida. 

CIN-Confederação Industrial 
do Norte, S.A. 

Comunicou à CMVM o compromisso irrevogável de não 
aceitação desta oferta pública geral e obrigatória de aquisição 
da totalidade das ações representativas do capital social e dos 
direitos de voto da sociedade Grupo Média Capital, S.A. Inexiste 
de qualquer acordo ou compromisso assumido com a Pluris ou 
pessoa consigo relacionada, conexo, direta ou indiretamente, 
com a presente declaração de não aceitação da oferta. 

DoCasal Investimentos Lda Não tem interesse, como já comunicou à CMVM, em que a sua 
participação seja objeto da oferta pública. Bloqueou as suas 
ações livremente, mas não assumiu qualquer acordo ou 
compromisso com a Pluris a esse propósito, nem a Pluris 
assumiu qualquer acordo ou compromisso a esse propósito. 

Fitas & Essências Lda Bloqueou as ações até 29 de outubro de 2021 



   

Triun SGPS, S.A. Não aceita a oferta e instruiu o bloqueio das ações; não tem 
qualquer acordo ou compromisso com outros acionistas relativo 
ao bloqueio. 

Zenithodissey Lda. Não aceita a oferta, conforme já antes comunicado à CMVM. 
Confirma igualmente não existir qualquer acordo ou 
compromisso assumido com a Pluris (ou pessoa consigo 
relacionada), conexo, direta ou indiretamente, com a referida 
declaração de não aceitação da oferta. 

 
 
Queluz de Baixo, 17 de junho de 2021 

 
A Entidade Emitente, 


