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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA


 

 


FLEXDEAL CELEBRA CONTRATO PARA REFORÇO DE POSIÇÃO NA RAIZE

 

A Flexdeal, SIMFE, S.A. (Flexdeal), José Maria Antunes dos Santos Rego e 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 condicionada por parte da Flexdeal a 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 condicionada por parte da Flexdeal a 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 qualificada por parte do Banco de Portugal nos termos previstos 
legalmente.


 

A Flexdeal é atualmente o maior acionista da Raize sendo detentora 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 plena produção de efeitos do CVA, a ocorrer 
apenas em caso de obtenção da autorização ou não oposição do Banco de Portugal à aquisição 
de participação qualificada na Raize, 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 publicamente divulgado no âmbito da OPA parcial de 
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;


•
• 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, 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://www.flexdeal.pt/
investidor 

 

Informação sobre as Partes

A Raize é uma instituição de pagamento autorizada e supervisionada pelo Banco de Portugal, 
nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF) e do 
Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica (RJSPME), com sede na Rua 
Tierno Galvan – Amoreiras, Torre 3, 17.º, 1070-274 Lisboa, pessoa colectiva 510  896  197, 
matriculada no competente Registo Comercial sob o mesmo número, com o capital social de 
€ 575.000,00

 

A Raize é a primeira instituição de pagamento em Portugal dedicada ao financiamento da 
economia, disponibilizando uma plataforma completa de serviços que assegura a segurança, 
fiabilidade e monitorização de transferências, pagamentos e recebimentos de fundos de clientes. 
As ações representativas do capital social da Raize 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.

 

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