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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

FLEXDEAL, SIMFE, S.A., JOSÉ MARIA ANTUNES DOS SANTOS 
REGO E ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO SILVA MARQUES INFORMAM 

SOBRE ACORDO ACIONISTA 

 

A Flexdeal, SIMFE, S.A. (Flexdeal), o José Maria Antunes dos Santos Rego e o António 
José Ribeiro da Silva Marques, acionistas e dirigentes da Raize – Instituição de Pagamentos, 
S.A. (Raize ou Sociedade), informam sobre a celebração de um contrato tendente à compra 
e venda de ações (CVA) celebrado no dia 28 de novembro de 2022 com as seguintes 
características e condições:  

 Aquisição por parte da Flexdeal ao José Maria Antunes dos Santos Rego de 585.000 
ações, representativas de 11,70% do capital social da Raize, pelo preço de 1,10€ por 
ação. 

 Aquisição por parte da Flexdeal ao António José Ribeiro da Silva Marques de 
120.049 ações, representativas de 2,40% do capital social da Raize, pelo preço de 
1,10€ por ação. 

 A eficácia do CVA encontra-se sujeita à condição suspensiva da não oposição à 
aquisição de participação participada por parte do Banco de Portugal nos termos 
previstos legalmente. 

A Flexdeal é atualmente o maior acionista da Raize detentor de 19,00% de ações 
representativas do capital social da Sociedade, obtidas através de Oferta Pública de 
Aquisição (OPA) concluída em 30 de dezembro de 2020. A efetivação do CVA representará 
um aumento de posição por parte da Flexdeal que passará a deter 1.655.049 ações 
representativas de 33,10% do capital social da Sociedade.  

A presente transação visa reforçar o compromisso da Flexdeal com a concretização dos 
objetivos estratégicos apresentados em prospeto público aquando da entrada no capital da 
Raize em dezembro 2020, nomeadamente:  

 Potenciar a criação de valor para os acionistas da Flexdeal e da Raize através de 
futuras parcerias que, sem prejuízo da independência entre ambas as sociedades, 
possam vir a reforçar a posição concorrencial e tecnológica de ambas; 

 Procurar contribuir para o lançamento de novas ofertas que constituam soluções 
inovadoras atraentes quer para investidores na plataforma quer para os tomadores 
dos empréstimos; 
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 Procurar aumentar a quota de mercado da Raize no mercado de crédito, 
designadamente junto das médias empresas. 

As Partes salientam que a transacção se encontra dependente do deferimento do pedido de 
autorização nesta data entregue ao Banco de Portugal e apenas produzindo os seus efeitos se 
e quando tal não oposição do Banco de Portugal for manifestada. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 17.º do Regulamento do Abuso de Mercado e demais regulamentação 
em vigor em Portugal. Esta informação encontra-se também disponível em 
https://info.raize.pt/comunicados-ao-mercado/ 

 

Informação sobre as Partes 

A Flexdeal é uma Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia com 
sede na Rua Doutor Francisco Torres, n.º 78, 4750-160 Barcelos, registada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação de pessoa 
coletiva 513167447, com o capital social de EUR 18.585.270,00.  

A Flexdeal tem por objeto o investimento em valores mobiliários emitidos por empresas 
elegíveis para investimento por parte das sociedades de investimento mobiliário para 
fomento da economia e, em geral, o exercício de todas as atividades consentidas por lei a 
estas sociedades, designadamente, a prestação de serviços conexos à formalização das 
operações de investimento. As ações representativas do capital social da Flexdeal encontra-
se admitidas à negociação no Mercado Regulamentado gerido pela Euronext Lisbon. 

O Presidente Executivo da Flexdeal, Dr. Alberto Amaral, é Vogal Não Executivo do 
Conselho de Administração da Raize. 

O José Maria Antunes dos Santos Rego é Fundador e Presidente Executivo do Conselho de 
Administração da Raize e o António José Ribeiro da Silva Marques é Fundador e 
Administrador Executivo da Raize. 

 

Lisboa, 28 de novembro de 2022 
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