Comunicado

Transacção de acções por entidade estreitamente relacionada com dirigentes
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
e no artigo 19.º, n.º 3 do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Abril de 2014, a Farminveste – SGPS, S.A. (“Farminveste”) informa que
recebeu, na presente data, da Associação Nacional das Farmácias, na qualidade de Pessoa
Estreitamente Relacionada com Dirigentes da Farminveste, a comunicação da operação
identificada no “modelo de notificação e divulgação pública pelas pessoas com
responsabilidades de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas” que se junta
em anexo, elaborado em conformidade com o estabelecido no Regulamento de Execução
(UE) 2016/523 da Comissão, de 10 de Março de 2016.
Mais se informa que, após a referida operação de transmissão gratuita de acções, a
Associação Nacional das Farmácias passou a ser titular, a 23 de Junho de 2021, de 51.511
acções de Categoria B e de 17.500.000 acções de Categoria A, no capital social da
Farminveste.

Lisboa, 28 de Junho de 2021

Farminveste – SGPS, S.A.
Email: farminveste-sgps@farminveste.pt
Telefone: 308 800 676

FARMINVESTE - SGPS, S.A.
Sede: Travessa de Santa Catarina, nº. 8, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 509 491 480
Capital Social: 100.000.000,00 Euros

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 direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

a)

Nome

2

Motivo da notificação

a)

Cargo/estatuto

A notificação diz respeito a uma pessoa estreitamente relacionada com membros do Conselho de Administração da
Emitente (Accionista Maioritário)

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

b)

LEI

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS

Farminveste-SGPS, S.A.

549300DXP74H3GR6XP18
4

Dados da(s) transacção(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
instrumento
Código de
identificação

Acções Categoria B Farminveste-SGPS, S.A.

b)

Natureza da operação

Transmissão gratuita de acções

c)

Preço(s) e volume(s)

ISIN: PTFNV1AM0002

Preço(s)

0,00

d)

Informações
agregadas
— Volume agregado
—
Preço

Volume(s)

20

Preço

0,00
e)

Data da operação

23/06/2021; UTC+0

f)

Local da operação

Fora de mercado

Volume

20

