Comunicado
TRANSACÇÃO DE PESSOA ESTREITAMENTE RELACIONADA COM DIRIGENTE

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 248.º - B do Código dos Valores Mobiliários,
14.º do Regulamento da CMVM n.º.5/2008, 19.º do Regulamento (EU) n.º 596/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho, e 10.º do Regulamento Delegado (EU) 2016/522 da
Comissão, bem como do Regulamento de Execução (EU) 2016/523 da Comissão, Jerónimo
Martins, SGPS, S.A. (Jerónimo Martins) informa que lhe foi comunicada a realização de uma
compra de acções de Jerónimo Martins por uma pessoa estreitamente relacionada com um
Dirigente da Sociedade, nos termos apresentados em anexo.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2020
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ANEXO

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de
direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

1

Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

a)

Nome

2

Motivo da notificação

a)

Cargo/estatuto

b)

Notificação inicial/alteração

3

Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões

a)

Nome

Jerónimo Martins, SGPS, SA

b)

LEI

259400A8SZP10GB5IB19

4

Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação;
iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações

a)

Descrição do instrumento
financeiro, tipo de instru- Accções ordinárias Jerónimo Martins, SGPS, SA
mento

b)

João Manuel Marques de Abreu Soares dos Santos

Pessoa estreitamente relacionada com dirigente (Filho a cargo de Pedro Manuel de Castro
Soares dos Santos, Chairman & CEO de Jerónimo Martins, SGPS, S.A.)

Notificação inicial

Código de identificação

ISIN: PTJMT0AE0001

Natureza da operação

Aquisição (compra) de Acções
Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea e), do Regulamento (UE) n.o 596/2014,
informa que estas operações não estão associadas ao exercício de programas de opções
sobre ações nem a qualquer das operações exemplificadas no nº7 desse artigo
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c)

Preço(s) e volume(s)

Preço(s)

15,09 euros

d)

Volume(s)

1324 Acções

Informações agregadas
— Volume agregado

1324 Acções

— Preço

15,09 euros

e)

Data da operação

09/01/2020

f)

Local da operação

Euronext Lisboa

(1) Regulamento Delegado (UE) 2016/522 da Comissão, de 17 de dezembro de 2015, que complementa o Regulamento (UE)
n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a uma isenção para determinados organismos públicos e
bancos centrais de países terceiros, aos indicadores de manipulação de mercado, aos limiares em matéria de divulgação, à
autoridade competente para efeitos de notificação de diferimentos, à autorização de negociação durante períodos de negociação
limitada e aos tipos de transações de dirigentes sujeitas a notificação obrigatória (ver página 1 do presente Jornal Oficial).

