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Comunicado - Lisboa, 8 de novembro de 2022 

 

 

 

Informação privilegiada - Redução de capital por extinção de ações próprias 

 

 

Na sequência da conclusão do Programa de Recompra divulgado pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(“CTT” ou “Sociedade”) no dia 16 de março de 2022, e conforme deliberação tomada na Assembleia 

Geral Anual dos CTT de abril de 2022, no passado dia 7 de novembro de 2022 foi inscrita no registo 

comercial a redução do capital dos CTT no montante de 2.325.000 EUR, mediante a extinção de 

4.650.000 ações representativas de 3,1% do capital social dos CTT. 

 

Deste modo, o capital social dos CTT passou a ser de 72.675.000 EUR, representado por 145.350.000 

ações com um valor nominal de cinquenta cêntimos por ação, tendo sido consequentemente alterado 

o artigo 4º, números 1 e 2 dos Estatutos da Empresa. 

 

Mais se informa que os procedimentos para o cancelamento das ações junto da Interbolsa e da 

Euronext deverão estar concluídos no próximo dia 10 de novembro, ou em data próxima. 

 

Em resultado da referida redução de capital, e de acordo com as últimas comunicações recebidas e 

oportunamente divulgadas pelos CTT, a lista de participações qualificadas nos CTT é a seguinte: 

  
Ações % capital social 

Manuel Champalimaud, SGPS, S.A. (1) 19.683.269 13,54% 

Global Portfolio Investments, S.L. (2) 15.057.937 10,36% 

GreenWood Builders Fund I, LP (3) 10.025.000 6,90% 

Green Frog Investments Inc 7.730.000 5,32% 

Norges Bank 3.105.287 2,14% 

Bestinver Gestión S.A. SGIIC (4) 3.024.366 2,08% 

CTT, S.A. (ações próprias) 2.935.000 2,02% 

Restantes acionistas 83.789.141 57,65% 

TOTAL 145.350.000 100,00% 

(1) Esta participação é imputável a Manuel Carlos de Melo Champalimaud, sendo constituída por uma componente de 0,24% detida 

diretamente e por uma componente de 13,24% detida indiretamente através da Manuel Champalimaud, SGPS, S.A., empresa 
controlada por Manuel Carlos de Melo Champalimaud, e ainda ações detidas por membros do Conselho de Administração da Manuel 
Champalimaud, SGPS, S.A. (0,06%). 
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(2) Participação imputável à Indumenta Pueri, S.L. 

(3) GreenWood Investors, LLC, de que Steven Wood, Administrador não executivo dos CTT, é Managing Member, exerce os direitos de 

voto não em seu nome próprio mas em nome do GreenWood Builders Fund I, LP na qualidade de sociedade gestora. A cadeia completa 
de empresas controladas através das quais são detidos os direitos de voto inclui a GreenWood Investors, LLC e a GreenWood 
Performance Investors, LLC. 

(4) A Bestinver Gestión S.A. SGIIC é uma sociedade espanhola de gestão de fundos. Como tal, exerce os direitos de voto inerentes às 

ações que são propriedade das instituições de investimento que gere e representa. Além disso, foi outorgada à Bestinver Gestión, S.A. 
SGIIC uma procuração para o exercício dos direitos de voto inerentes às ações detidas pelos fundos de pensões geridos pela Bestinver 
Pensiones EGFP, S.A.. 

 

Informa-se igualmente que se procedeu, no dia 7 de novembro de 2022, à inscrição no registo 

comercial da mudança da sede social dos CTT. A partir desta data, a sede da Sociedade passa a ser na 

Av. dos Combatentes, n.º 43 – 14º Piso  1643-001 Lisboa. 

 

 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 29º-K do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor em Portugal. 

Está também disponível no site dos CTT em:  

https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index.  
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