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Sede Social: Edifício Gonçalves Zarco - Doca de Alcântara (lado norte) 1350 Lisboa 
Capital Social: € 7 000 000 

Pessoa Colectiva nº 501 532 889 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo 

nº501532889 

 

 

Perda de qualidade de sociedade aberta da TRANSINSULAR – 

TRANSPORTES MARÍTIMOS INSULARES, S.A. 

 

(Projecto de 2º Anúncio) 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 28º e 29º do Código dos 

Valores Mobiliários informa-se que: 

1. Nos termos do nº 1, alínea b) e do nº 2 do artº 27º do Código dos Valores 

Mobiliários, a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) deferiu em 

14/12/2018, a perda da qualidade de sociedade aberta da Transinsular – 

Transportes Marítimos Insulares, S.A., sociedade anónima com sede no Edifício 

Gonçalves Zarco, Doca de Alcântara (Lado Norte), em Lisboa, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula 

e pessoa colectiva 501 532 889, com o capital social de EUR 7.000.000,00 (sete 

milhões de euros), representado por 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil)  

acções  nominativas, com o valor nominal de EUR 5,00 (cinco euros) cada (a 

seguir designada por Transinsular). 

A perda da qualidade de sociedade aberta da Transinsular, nos termos do nº1 

do artigo 29º do CdVM é eficaz a partir da data da publicação da decisão 

favorável da CMVM. 

 



2. A perda da qualidade de sociedade aberta foi requerida à CMVM na sequência 

da assembleia geral anual de accionistas da Transinsular, realizada em 9 de 

Maio de 2018, por deliberação aprovada por 99,81% dos votos emitidos e 

99,81% do capital social da Transinsular . 

3. Para cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 27º do Código dos Valores 

Mabiliários, a accionista ETE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 

S.A., com sede no Largo do Corpo Santo, 21, em Lisboa, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula 

e pessoa colectiva 501 718 656, com o capital social de EUR 5.000.000,00, 

obrigou-se a adquirir um máximo de 2.710 (duas mil setecentas e dez) acções, 

nominativas, com o valor nominal de EUR 5,00 (cinco euros) cada, 

representativas de 0,19% do capital social da Transinsular (as “acções”), livres 

de ónus e encargos, pertencentes aos accionistas que não votaram 

favoravelmente a aludida deliberação, pelo preço unitário de EUR 38,00 (trinta e 

oito euros) durante o prazo de três meses contados a partir da data de publicação 

da declaração de perda da qualidade de sociedade aberta da Transinsular (i.e., 

entre 17 de Dezembro de 2018 (inclusive) e 18 de Março de 2019 (inclusive). 

4. O valor da contrapartida resulta da aplicação do artigo 188º do CdVM, 

aplicável por remissão do nº4 do artigo 27º , e corresponde ao valor oferecido 

pela acionista ETE-SGPS,S.A., no contexto do compromisso assumido de 

adquirir as acções detidas pelos accionistas que não tenham votado 

favoravelmente a perda de qualidade de sociedade aberta  no âmbito da 

assembleia geral extraordinária realizada, uma vez que a contrapartida mínima  

definida pelo  auditor independente, foi inferior àquele valor. 



5. Para os efeitos previstos no número anterior, a accionista ETE – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A., prestou, mediante depósito em dinheiro 

efectuado no Banco Santander Totta, S.A., com sede na Rua do Ouro, nº 88, em 

Lisboa, com o número único de matrícula e pessoa colectiva 500844321 e o 

capital social, integralmente subscrito e realizado de EUR 1.256.723.284,00 

(adiante designado por Banco Santander Totta), caução no montante de EUR 

102.980,00, destinada a garantir o pontual cumprimento da obrigação de 

pagamento do valor da contrapartida da aquisição das 2.710 (duas mil 

setecentas e dez) acções detidas pelos accionistas que não votaram 

favoravelmente a deliberação de perda de qualidade de sociedade aberta da 

Transinsular, na assembleia geral de 9 de Maio de 2018 em que foi aprovada a 

perda da qualidade de sociedade aberta da Transinsular. 

6. Para efeitos do cumprimento da obrigação anteriormente referida, a ETE – 

Sociedade Gestora de Participações Socias, S.A. transmitiu ao Banco Santander 

Totta uma ordem permanente de compra das 2.710 (duas mil setecentas e dez) 

acções da Transinsular, válida pelo período de três meses, compreendido entre 

17 de Dezembro de 2018 (inclusive) e 18 de Março de 2019 (inclusive), ao preço 

unitário de EUR 38,00. 

7. Assim, os accionistas interessados poderão alienar as acções de que são 

titulares, mediante a transmissão de ordens de venda junto de qualquer 

intermediário financeiro legalmente habilitado a receber ordens de venda de 

valores mobiliários, até às 15h00 horas do dia 18 de Março de 2019.  

8.  Apesar de as acções representativas do capital social da Transinsular não 

serem, na presente data objecto de negociação em mercado regulamentado 

(estando as mesmas admitidas no sistema de negociação multilateral Euronext 



Access Lisbon, mercado não regulamentado gerido pela Euronext Lisbon), 

informa-se que foi já solicitada a exclusão à negociação dos valores mobiliários 

da Transinsular, admitidos à negociação no Euronext Acess, e faz-se notar que 

a publicação da decisão da CMVM  de perda da qualidade de sociedade aberta 

da Transinsular, implica, nos termos do artº 29º nº 2 do Código dos Valores 

Mobiliários, que fique vedada a sua admissão em mercado regulamentado antes 

de decorrido um ano sobre a data daquela publicação. 

9. No decurso do 1º mês de vigência da ordem permanente de compra a ETE – 

Sociedade Gestora de Participações Socias, S.A. adquiriu 32 (trinta e duas) 

acções representativas do capital social da Transinsular, pelo que ficam por 

adquirir um máximo de 2.678 ( duas mil seiscentas e setenta e oito) acções. 

10. O 1º Anúncio referente à perda de qualidade de sociedade aberta da  

Transinsular, foi divulgado no sistema de difusão de informação da CMVM 

(www.cmvm.pt) em 14 de Dezembro de 2018. 

10. A ETE - Sociedade Gestora de Participações Socias, S.A. informa que 

pretende recorrer à aquisição potestativa tendente ao domínio total das acções 

remanescentes da Transinsular, nos termos e prazos previstos no artigo 490º 

do Código das Sociedades Comerciais. 

Lisboa, 14 de Janeiro de 2019 

__________________________ 

TRANSINSULAR 

 

__________________________ 

ETE - SGPS 

 

http://www.cmvm.pt/

