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SIC INFORMA SOBRE OPERAÇÕES DE DIRIGENTES 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, no artigo 

14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 e no artigo 19.º do Regulamento (EU) nº 596/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, a SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A. (“SIC”) informa que recebeu do Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão e do 

Dr. Paulo Miguel Gaspar dos Reis, membros do Conselho de Administração desta Sociedade e, 

portanto, considerados dirigentes, a seguinte comunicação de operações sobre obrigações da SIC: 

 

Dirigente Data Mercado Operação Quantidade Preço1 

Dr. Francisco José 

Pereira Pinto de 

Balsemão 

2021/11/06 

Euronext Lisbon 

Subscrição de 

Obrigações SIC 

2021-2025 

100 obrigações €30 

Euronext Lisbon 

Troca de 

Obrigações SIC 

2019-2022 por 

Obrigações SIC 

2021-2025 

100 obrigações €30 

Dr. Paulo Miguel 

Gaspar dos Reis 
2021/11/06 

Euronext Lisbon 

Subscrição de 

Obrigações SIC 

2021-2025 

200 obrigações €30 

Euronext Lisbon 

Troca de 

Obrigações SIC 

2019-2022 por 

Obrigações SIC 

2021-2025 

100 obrigações €30 

 
1 No caso da troca considerou-se o valor nominal. 
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Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento de Execução (EU) 2016/523 da Comissão de 

10 de março de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no respeitante ao formato e modelo 

de comunicação e divulgação pública das operações de dirigentes, em conformidade com o 

Regulamento (EU) nº 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, encontram-se em Anexo os 

formulários de notificação e divulgação pública das transações efetuadas sobre as obrigações da SIC, 

elaborados em conformidade com o referido Regulamento de Execução. 

 

Paço de Arcos, 15 de junho de 2021 

 

A SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A.
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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 Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto A notificação diz respeito à subscrição e troca de obrigações da 

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. pelo Dr. 

Francisco José Pereira Pinto de Balsemão, Presidente do 

Conselho de Administração da SIC - Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A.. 

b) Notificação inicial/ 

alteração 

Notificação inicial 

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 SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. 

b) LEI 213800BAIDB3OR1OMA49 

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada 

tipo de operação; 

a) Descrição do 

instrumento financeiro, 

tipo de instrumento 

Código de identificação 

- Obrigações da SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A. 

- ISIN: PTSINBOM0002 
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b) Natureza da operação Subscrição e troca 

Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 6, alínea e) do 

Regulamento (EU) n.º 596/2014, esta operação não está 

associada ao exercício de programas de opções sobre ações. 

c) Preço(s) e volume(s) 

(No caso da troca 

considerou-se o valor 

nominal) 

 

 Preço(s) Volume(s) 

Subscrição €30 100 obrigações 

Troca €30 100 obrigações 

 

d) Informações agregadas  

 Preço médio 

ponderado 
Volume 

Subscrição €30 100 obrigações 

 

e) Data da operação  2021-11-06 

f) Local da operação EURONEXT – EURONEXT LISBON, XLIS. 

 

  



 

  5  

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 Dr. Paulo Miguel Gaspar dos Reis 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto A notificação diz respeito à subscrição e troca de obrigações da 

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. pelo Dr. 

Paulo Miguel Gaspar dos Reis, Vogal do Conselho de 

Administração do emitente da SIC - Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A.. 

b) Notificação inicial/ 

alteração 

Notificação inicial 

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 SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. 

b) LEI 213800BAIDB3OR1OMA49 

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada 

tipo de operação; 

a) Descrição do 

instrumento financeiro, 

tipo de instrumento 

Código de identificação 

- Obrigações da SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A. 

- ISIN: PTSINBOM0002 
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b) Natureza da operação Subscrição e troca 

Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 6, alínea e) do 

Regulamento (EU) n.º 596/2014, esta operação não está 

associada ao exercício de programas de opções sobre ações. 

c) Preço(s) e volume(s) 

(No caso da troca 

considerou-se o valor 

nominal) 

 

 Preço(s) Volume(s) 

Subscrição €30 200 obrigações 

Troca €30 100 obrigações 

 

d) Informações agregadas  

 Preço médio 

ponderado 
Volume 

Subscrição €30 200 obrigações 

 

e) Data da operação 2021-11-06 

f) Local da operação EURONEXT – EURONEXT LISBON, XLIS. 

 

 

 


