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COMUNICAÇÃO 

 

AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA DA SODIM  
 

 

Nos termos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informamos que a Sodim, 

SGPS, S.A. (“Sodim”) comunicou hoje à Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A. (“Semapa”) que, no passado dia 7 de Junho, adquiriu, no âmbito da oferta 

pública de aquisição de acções lançada sobre a Semapa, 6.402.799 acções, 

representativas de 7,878% do capital social e direitos de voto da Semapa. 

 

Em consequência dessa aquisição, a Sodim ultrapassou o limiar de detenção directa de um 

terço do capital social e direitos de voto da Semapa, uma vez que passou a deter 

directamente 27.134.334 acções da Semapa, representativas de 33,388% do respectivo 

capital social e direitos de voto, correspondentes a 33,973% dos direitos de voto não 

suspensos, tendo-se igualmente verificado a alteração do título de imputação de parte da 

sua participação na Semapa. 

 

A Semapa foi ainda informada pela Sodim que, por força da referida aquisição de acções 
conjuntamente com as aquisições ocorridas nos dias 8 e 9 de Junho, oportunamente 

comunicadas, o número de acções representativas do capital social e dos direitos de voto 

da Semapa imputáveis à Sodim é o seguinte: 

 

Entidade N.º acções 

% capital e 
direitos de 

voto 

% dir. de 
voto não 

suspensos 

    Sodim, SGPS, S.A. 27 184 370 33,449% 34,036% 
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 38 959 431 47,938% 48,779% 

Soma: 66 143 801 81,388% 82,815% 
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A imputação dos direitos de voto relativos às sociedades identificadas no quadro anterior 

resulta da titularidade directa de acções e da existência de uma relação de domínio da 

Sodim sobre a Cimo. 

 

Lisboa, 11 de Junho de 2021 

 

O Secretário da Sociedade, 

 

(Rui Gouveia) 


