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No dia 17 de fevereiro de 2022, a Trustworthy - SGPS, S.A. (Trustworthy ou Oferente) divulgou 
um anúncio preliminar de lançamento (Anúncio Preliminar) de oferta pública, geral e voluntária 
(Oferta) de aquisição de ações representativas do capital social da Litho Formas, S.A. – 
sociedade aberta (Visada ou Litho Formas). 

No Anúncio Preliminar, a Trustworthy sujeitou a Oferta às seguintes condições sucesso: 

"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"  

*sublinhado pela CMVM 

Em 10 de março de 2022, a Litho Formas informou o mercado da renúncia da Oferente ao direito 
de modificação da Oferta, pelo que os termos do Anúncio Preliminar são definitivos. 

Posteriormente, em 31 de março de 2022, a Litho Formas informou o mercado que teve 
conhecimento de que uma acionista detentora de ações representativas de mais de 10% do 
capital social da Visada não pretende alienar as suas ações no âmbito da Oferta, nos termos do 
Anúncio Preliminar, bem como informou do pedido de entendimento remetido à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela Oferente para efeitos de não registo da Oferta, por 
considerá-la inviável em virtude da condição de eficácia de que a mesma depende e transcrita 
no ponto i) acima (Condição de Eficácia). 

Na sequência do pedido de entendimento que lhe foi dirigido, a CMVM analisou as informações 
e os elementos que lhe foram comunicados, bem como realizou diligências adicionais, solicitando 
elementos e esclarecimentos à acionista que declarou não pretender alienar as suas ações, ao 
Oferente e à Visada,  e, nesse contexto e à luz dos factos conhecidos à data, informa que foi 
deliberado, em reunião do seu Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022, 
declarar a impossibilidade definitiva de verificação da Condição de Eficácia. Em consequência, 
os deveres de requerer o registo da Oferta e de a lançar extinguem-se, por impossibilidade 
decorrente da frustração do fim subjacente ao cumprimento dos mesmos. 

Sem prejuízo do exposto, a CMVM continuará a acompanhar o comportamento da estrutura 
acionista da Litho Formas (incluindo a relação entre os titulares de participação qualificada), no 
sentido de garantir o cumprimento pontual de todas as normas legais aplicáveis enquanto a 
sociedade continuar a ter a qualidade de sociedade aberta e/ou se encontrar admitida à 
negociação em sistema de negociação multilateral. Em especial, o presente entendimento não 
afasta que, em função da concreta delimitação da atuação futura da Trustworthy e outros 
acionistas ou da superveniência de elementos que à data não sejam do conhecimento da CMVM, 
se venha a concluir pela existência de exercício concertado de influência sobre a Litho Formas. 


