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SONAE CAPITAL, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia 

Capital Social: € 250.000.000,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia 

sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 508 276 756 

 

 

                                                              RECTIFICAÇÃO AO COMUNICADO RELATIVO AO  

 

Pagamento de Juros – Cupão nº 2 

 
 

O presente anúncio substitui, para todos os efeitos, o anúncio relativo ao pagamento dos juros correspondentes 

ao cupão nº 2 do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações SONAE CAPITAL 2019 – 2026”, publicado no 

dia 15 de Junho de 2020, procedendo à correção da data de pagamento.  

 
 
Informam-se os titulares de Obrigações SONAE CAPITAL 2019 – 2026, que a partir de 29 de Junho de 2020 estão a 
pagamento os juros correspondentes ao cupão nº 2, pelo seguinte montante: 

 
Valor Ilíquido em % (*) 0,631944444444% 

Valor ilíquido € 631,944444444444 

 

 

* Sujeito a retenção de IRS/IRC de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de 

pagamento. 

 
 

Agente Pagador – Caixa - Banco de Investimento, S.A. 

 
O pagamento dos juros será efectuado através da C.V.M. nos termos do seu regulamento, código C.V.M. – 

SNPBOM. 

 

Os obrigacionistas que beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa de retenção relativamente 

a impostos sobre o rendimento deverão fazer prova do respectivo regime fiscal perante a entidade custodiante até 

à data de vencimento dos juros. 
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Maia, 16 de Junho de 2020 

 

 

A Representante para as Relações com o Mercado 
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