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ANÚNCIO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA 

DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA  

LITHO FORMAS, S.A. – SOCIEDADE ABERTA  

 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 175º e 176º do Código dos Valores 

Mobiliários1, torna-se pública a decisão de lançamento pela TRUSTWORTHY - SGPS, S.A. 

(“Trustworthy” ou “Oferente”) de uma oferta pública, geral e voluntária de aquisição de ações 

representativas do capital social da LITHO FORMAS, S.A. (“Litho Formas” ou “Sociedade Visada”) 

nos termos e condições seguintes (“Oferta”): 

 

 

1. A Oferente é a TRUSTWORTHY - SGPS, S.A., uma sociedade com sede em Portugal, na Rua 

Tierno Galvan, Torre 3, 13º piso, em Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 508749913, com o capital 

social de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 

 

2. A Sociedade Visada é a Litho Formas, S.A. – sociedade aberta, uma sociedade com sede na 

Avenida Barbosa du Bocage n.º 113, 4.º andar, em Lisboa, registada na Conservatória do 

Registo Comercial de Loures sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

500166773, com o capital social de € 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros). 

 

3. A Oferta é geral e voluntária tendo por objeto a totalidade das ações ordinárias, escriturais e 

nominativas, com o valor nominal de € 3,00 (três euros) emitidas pela Sociedade Visada 

(“Ações”)2 e que não sejam detidas pela Oferente. 

 

4. A Oferente obriga-se, nos termos e condições que se encontrem neste anúncio preliminar e 

nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das Ações objeto da presente 

Oferta que, até ao termo do respetivo prazo, sejam objeto de válida aceitação. 

 

5. Apenas podem ser objeto de aceitação da Oferta as Ações que, na data de encerramento da 

Oferta, se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de 

quaisquer ónus, encargos e responsabilidades, bem como de quaisquer limitações ou 

vinculações, nomeadamente quantos aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à 

sua transmissibilidade. A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica submetida ao 

 
1 De acordo com o artigo 19º nº 1 da Lei nº 99-A/2021, a Litho Formas continua a reger-se pelo regime do Código de Valores 

Mobiliários e demais regulamentação da CMVM vigentes antes da entrada em vigor da referida Lei que se aplicam até 31 de 
dezembro de 2022, pelo que todas as referências ao Código de Valores Mobiliários, devem ser entendidas em conformidade. 
2 ISIN PTLIT0AE0005, encontrando-se admitidas ao Euronext Access. 



cumprimento dos respetivos requisitos legais ou regulamentares, incluindo os constantes de 

lei estrangeira quando os destinatários da Oferta a ela estejam submetidos. 

 

6. A Oferente detém nesta data diretamente 51.921 Ações representativas de 10,38 % do 

capital social, pelo que o objeto da oferta compreende um número máximo de 448.079 

Ações. No objeto da Oferta estão incluídas as 12.101 Ações representativas de 2,42 % do 

capital social da Litho Formas e que são pela mesma detidas, tendo natureza de ações 

próprias. A Oferente não detém quaisquer participações indiretas no capital social da Litho 

Formas3.  

 

7. São condições de eficácia da Oferta: 

 

i) que o Oferente passe a deter, em consequência da Oferta, um mínimo de 450.001 

Ações representativas de 90 % do capital social da Sociedade Visada, e 

correspondentes direitos de voto, e 90% dos direitos de voto abrangidos pela Oferta; 

 

ii) a não alienação ou oneração, bem como a promessa de alienação ou oneração, ou 

constituição de qualquer acordo ou negócio jurídico pela Sociedade Visada que tenha 

por objeto a disposição do seu ativo imobiliário, até à liquidação da Oferta; 

 

O Oferente reserva-se o direito de, por sua livre e discricionária decisão, renunciar às 

condições de eficácia previstas até à liquidação da Oferta. 

 

8. A contrapartida da Oferta consiste no montante de € 6,13 (seis euros e treze cêntimos) por 

Ação a pagar em dinheiro deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído 

a cada Ação, seja a título de dividendo, de adiantamento sobre lucros de exercício, de 

distribuição de reservas, ou outro, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o 

direito ao montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse momento ocorrer 

antes da liquidação financeira da Oferta.  

 

9. Uma vez que a Oferta é geral e voluntária, i.e., é dirigida à generalidade dos acionistas e tem 

por objeto a totalidade das ações não detidas pelo Oferente sem restrições ao montante 

máximo a adquirir, e que a mesma se encontra sujeita a que o adquirente venha a deter mais 

de 90% do capital social com direitos de voto, e 90% do objeto da oferta, presume-se que a 

contrapartida da Oferta, corresponde, nos termos e para os efeitos do artigo 194.º do Código 

dos Valores Mobiliários, a uma contrapartida justa da aquisição das ações remanescentes, o 

que dispensará a nomeação de Auditor para a determinação da contrapartida das ações 

remanescentes. 

 

10. Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, nos seis meses imediatamente anteriores à 

data de publicação do presente Anúncio Preliminar, não se verificaram quaisquer transações 

de Ações a preço superior ao valor da contrapartida proposta, nem por parte da Oferente, 

nem de quaisquer pessoas que com ela se encontrem em qualquer das situações previstas 

no nº1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

 

 
3 O cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Visada é exercido por um dos Administradores da Oferente. 



11. A Sociedade Visada não é emitente de quaisquer outros valores mobiliários que confiram 

direito à subscrição de Ações. 

 

12. É atualmente intenção da Oferente, independentemente dos resultados da Oferta, dar 

continuidade à atividade empresarial da Sociedade Visada, no âmbito do respetivo objeto 

social e em moldes similares aos que têm vindo a ser desenvolvidos, mantendo, 

designadamente, a exploração do único bem imóvel classificado como propriedade de 

investimento, e concluir a sua regularização urbanística. 

 

13. O lançamento da Oferta encontra-se sujeito à obtenção do registo prévio da Oferta junto da 

CMVM.  

 

14. Para efeitos do disposto no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, e com respeito 

do regime aí previsto, é pressuposto da Oferta a não ocorrência de qualquer alteração 

substancial nos mercados financeiros nacionais e internacionais e das respetivas instituições 

financeiras, não assumida nos cenários oficiais divulgados pelas autoridades da zona Euro e 

que tenha um impacto substancial negativo na Oferta, excedendo os riscos a ela inerentes, 

ou nos valores mobiliários por esta visados. 

 

15. A decisão de lançamento da Oferta baseou-se ainda, para todos os efeitos, designadamente 

os previstos no artigo 128º do Código dos Valores Mobiliários, no pressuposto de que, até ao 

termo do prazo da mesma, não ocorrerá nenhuma alteração imprevisível e substancial das 

circunstâncias na situação patrimonial, económica e financeira da Sociedade Visada, vista em 

termos consolidados que, de modo cognoscível pelos destinatários, hajam fundado a decisão 

de lançamento da oferta, excedendo os riscos a esta inerentes. São exemplos de situações 

que podem ter tal impacto negativo as seguintes: 

 

a) Adoção de deliberações pelos órgãos competentes da Sociedade Visada que aprovem 

sem os votos favoráveis da Oferente: 

i Emissões de ações ou de quaisquer valores mobiliários pela Sociedade Visada 

que confiram direito à subscrição ou aquisição de Ações representativas do 

capital social da Sociedade Visada; 

ii Emissões de valores mobiliários representativos de dívida, pela Sociedade 

Visada; 

iii Dissolução, transformação, fusão ou cisão ou quaisquer outras alterações de 

estatutos da Sociedade Visada; 

iv Qualquer distribuição de bens a acionistas pela Sociedade Visada; 

v Amortização ou extinção por outra via de Ações da Sociedade Visada que não a 

resultante da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas referida no 

paragrafo 15 a) do presente Anúncio Preliminar; 

vi Aquisição, alienação ou oneração, bem como a promessa de aquisição, alienação 

ou oneração de Ações da Sociedade Visada, fora do âmbito da presente Oferta; 

vii Aquisição, alienação ou oneração, bem como a promessa de aquisição, alienação 

ou oneração de ativos da ou pela Sociedade Visada, incluindo trespasse ou 

cessão da titularidade, uso ou exploração de estabelecimento, ou assunção de 

compromissos de alienação ou cedência de tais ativos; 

 



b) A conclusão da Oferta despoletar o vencimento de qualquer obrigação da Sociedade 

Visada ou atribuir um direito de denúncia ou resolução de qualquer acordo relevante 

celebrado pela Sociedade Visada; 

c) Prática de quaisquer actos pela Sociedade Visada que não se reconduzam à respetiva 

gestão normal, designadamente a adoção de medidas de efeito defensivo em relação à 

oferta e a alienação de ações próprias fora do âmbito da presente Oferta, sem o 

consentimento da Oferente; 

d) A divulgação de factos suscetíveis de influenciar de modo significativo a avaliação das 

ações mas até hoje não trazidos a público. 

 

 

16. Adicionalmente, a decisão de lançamento da Oferta foi tomada com base no pressuposto de 

que, até ao termo do período da Oferta, não ocorrerá: 

 

a) Qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de determinar um 

aumento da contrapartida oferecida; ou 

b) Qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar o acesso pela 

Oferente aos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não 

possa ser sanado em tempo útil. 

 

17. Ao lançar a Oferta, a Oferente não renuncia a quaisquer direitos, nomeadamente, sempre 

com respeito pelo regime previsto no artigo 128º do Código dos Valores Mobiliários, ao 

direito de solicitar à CMVM a modificação ou revogação da Oferta, ocorrendo factos ou atos 

que não sejam coerentes com os pressupostos constantes do presente Anúncio Preliminar, 

do Anúncio de Lançamento e do Prospeto, nomeadamente aqueles cujos efeitos ou 

consequências ainda não estejam integralmente verificados ou não eram totalmente 

conhecidos pela Oferente no momento da divulgação do Anuncio Preliminar. 

 

18. A Oferente não é uma sociedade aberta, nem tem o seu capital admitido à negociação em 

mercado regulamentado, não estando, neste sentido, a Sociedade Visada e a Oferente 

sujeitas às mesmas regras. Em específico, a Oferente não se encontra sujeita à regra da 

Neutralidade (passivity rule) prevista no artigo 182.º do Código dos Valores Mobiliários, pelo 

que de acordo com o n.º 6 do artigo 182.º, o regime previsto nesse artigo não será aplicável 

à Oferta. Adicionalmente, os estatutos da Sociedade Visada e os estatutos da Oferente não 

contemplam quaisquer regras previstas no n.º 1 do artigo 182º-A do Código dos Valores 

Mobiliários. 

 

19. Caso, em resultado da presente Oferta, a Oferente venha a deter 90 % dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social até ao apuramento dos resultados da oferta e 90 % dos 

direitos de voto abrangidos pela oferta, a Oferente irá recorrer ao mecanismo de aquisição 

potestativa previsto no artigo 194º do Código dos Valores Mobiliários, na sua redação 

anterior à Lei nº 99-A/2021, de 31 de dezembro de 2021. 

 

20. Se a Oferente vier, em resultado da Oferta, a deter 90 % ou percentagem mais elevada dos 

direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, mas não adquirir 90% 

ou percentagem mais elevada dos direitos das Ações que são objeto da Oferta, a Oferente 

irá promover a perda de qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 27º do Código dos Valores Mobiliários, e posteriormente 



ponderará então se irá proceder a uma aquisição potestativa das ações da Sociedade Visada 

que permanecerem na titularidade de outros acionistas, ao abrigo do disposto no artigo 490.º 

do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2022 

 

 

A Oferente, 

TRUSTWORTHY – SGPS, S.A. 


