NOS, SGPS, S.A.
(Sociedade Aberta)
Sede Social: Rua Actor António Silva, número 9 Campo Grande, freguesia do Lumiar,
1600-404 Lisboa
Número de identificação de Pessoa Coletiva 504.453.513
Capital Social: Euro 5.151.613,80

Participação Qualificada

Lisboa, 03 de julho de 2020
Valores Mobiliários, a NOS

Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 17º do Código dos
NOS

ter recebido a comunicação

de participação qualificada abaixo por parte de Banco BPI, S.A.

NOS

Lisboa, 03 de julho de 2020

Contactos
Maria João Carrapato
Diretora de Investor Relations
Email: ir@nos.pt
Tel.: +351 21 782 4725
Fax: +351 21 782 4735

www.nos.pt/ir.

Formulário de notificação de participações qualificadas
NOTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS (a ser remetido ao emitente e à autoridade competente)i
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais estão associados direitos de votoii:
NOS, SGPS, S.A.
2. Motivo para a notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[X] Uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] Uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros
[ ] Um evento que altera a repartição dos direitos de voto
[ ] Outro (por favor especificar):

3. Detalhes da pessoa sujeita à obrigação de notificação:
Nome: BANCO BPI, S.A.

Sede Social (se aplicável):Porto/Portugal
4. Nome completo do(s) acionista(s) (se diferente do mencionado no ponto 3.):

5. Data em que o limiar de participação foi ultrapassado ou atingido:
1 de Julho 2020
6. Posição total da(s) pessoa(s) sujeitas à obrigação de notificação:
% de direitos de voto
inerentes às ações
(total de 7.A)
Situação na data em
que o limite de participação foi ultrapassado ou atingido
Posição da
notificação anterior
(se aplicável)

5,01%

% de direitos de voto
inerentes a instrumentos financeiros
(total de 7.B.1 + 7.B.2

Total em % (7.A +
7.B)

5,01%

Número total de direitos de voto do
emitente

515.161.380
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7. Detalhes notificados da situação à data em que o limite de participação foi ultrapassado ou atingido:
A: Direitos de voto inerentes a ações
Classe/tipo de
ações
Código ISIN (se
possível)

Número de direitos de voto

PTZON0AM0006

25 803 574

5,01%

SUBTOTAL A

25 803 574

5,01%

% de direitos de voto

Direto

Indireto

Direto

Indireto

(Art. 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

B 1: Instrumentos Financeiros de acordo com o Art. 13(1)(a) da Diretiva 2004/109/CE
Tipo de instrumento
Financeiro

Data de
caducidade

Período de Exercício
/Conversão

Número de Direitos de
Voto que poderão ser
adquiridos se o instrumentos for exercido/convertido.

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.1

B 2: Instrumentos Financeiros com efeitos económicos semelhantes de acordo com o Art. 13(1)(b)
da Diretiva 2004/109/CE
Tipo de instrumento Financeiro

Data de caducidade

Período de
Exercício /
Conversão

Liquidação
física ou financeira

Número de
Direitos de
voto

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.2
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8. Informação referente à entidade sujeita à obrigação de notificação (se aplicável assinale a caixa
adequada):
[ ] A Entidade sujeita à obrigação de notificação não é controlada por nenhuma pessoa singular ou
coletiva e não controla nenhuma outra empresa detentora direta ou indiretamente de um interesse
no referido emitente.
[X] Cadeia das empresas controladas através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos
financeiros são efetivamente detidos iniciando com a pessoa individual final ou a entidade legal:

Nome

% de direitos de voto
se igual ou maior que
o limite notificado

% de direitos de voto
através de instrumentos financeiros se for
igual ou maior que o limite notificado

Banco BPI, S.A.

5,01%

Caixabank, S.A.

Detém 100% do Banco BPI, S.A

Criteria Caixa, S.A., Sociedade Unipersonal
FUNDACION BANCARIA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA

Detém 40% de Caixabank, S.A.

Total se for igual ou
maior que o limite notificado
5,01%

Detém 100 % do Criteria Caixa, S.A., Sociedade
Unipersonal

9. No caso voto por procuração: [nome do representante] deixará de deter [% e número] direitos de
voto à data [data]

10. Informação adicional:
A aquisição desta posição acionista foi efetuada com a finalidade de cobrir o risco económico inerente a contratos de
equity swap com liquidação financeira (Cash settled Share Swap Transactions) celebrados pelo Banco BPI, S.A., no
âmbito do quais o Banco BPI, S.A. (i) periodicamente paga às ou recebe das suas contrapartes, respetivamente, os
montantes correspondentes à valorização ou desvalorização das ações da NOS SGPS, S.A. relativamente ao valor
acordado e (ii) transmite às suas contrapartes os montantes recebidos pelo Banco BPI, S.A. no âmbito do exercício
dos direitos patrimoniais inerentes a essas ações.
Os contratos de equity swap em questão não contem quaisquer disposições que prevejam (i) a transmissão às contrapartes do Banco BPI ou a qualquer outra entidade, das ações que constituem o ativo subjacente, (ii) a transmissão dos direitos de voto inerentes a essas ações ou (iii) que o Banco BPI, S.A. deva exercer esses direitos de voto
de acordo com instruções das suas contrapartes ou de qualquer outra entidade.
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