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AVISO IMPORTANTE
DMIF II Governação de Produto (Product Governance) / Mercado-Alvo:
Apesar da presente Oferta ser dirigida diretamente aos acionistas da Cofina, no
exercício dos respetivos direitos legais de preferência, para efeitos do disposto dos
requisitos de governação previstos (i) na Diretiva (UE) 2014/65/UE, relativa aos
mercados de instrumentos financeiros (“DMIF II”), (ii) nos artigos 9.º e 10.º da
Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016, que completa a
DMIF II no que diz respeito à proteção dos instrumentos financeiros e dos fundos
pertencentes a clientes, às obrigações em matéria de governação dos produtos e às
regras aplicáveis ao pagamento ou receção de remunerações, comissões ou quaisquer
benefícios monetários ou não monetários, e (iii) nos artigos 309.º-I a 309.º-N do
CódVM e demais legislação Portuguesa que transpõe as referidas Diretivas (em
conjunto, os “Requisitos de Governação dos Produtos da DMIF II”), após avaliação
do mercado destinatário das Novas Ações, concluiu-se que as Novas Ações (i) são
compatíveis com um mercado-alvo de contrapartes elegíveis, investidores
profissionais e investidores não profissionais, contanto que estes últimos sejam
titulares de direitos de subscrição das Novas Ações, conforme definido pelos
Requisitos de Governação dos Produtos da DMIF II, e nos quais se inserem os
acionistas da Cofina e destinatários da Oferta; e (ii) podem ser distribuídas através de
todos os canais de distribuição, permitidos por lei, às contrapartes elegíveis, aos
investidores profissionais e aos investidores não profissionais acima referidos (a
“Análise do Mercado-Alvo”).
Nos termos legais aplicáveis, qualquer entidade e pessoa que proponha, venda ou
recomende as Novas Ações (um “Distribuidor”) deve ter em conta o mercado-alvo do
produtor; contudo, um distribuidor sujeito à DMIF II é responsável por realizar a sua
própria avaliação do mercado-alvo relativamente às Novas Ações (adotando ou
alterando a avaliação do produtor sobre o mercado-alvo) e por determinar os canais de
distribuição apropriados.
Não obstante o referido, os Distribuidores devem ter em conta que as Novas Ações
podem sofrer uma desvalorização e, consequentemente, os potenciais investidores
podem perder a totalidade ou parte do investimento e que as Novas Ações não
garantem qualquer rendibilidade nem oferecem garantias sobre o capital investido.
Ademais, o investimento nas Novas Ações é compatível unicamente com investidores
que não pretendam uma rendibilidade garantida nem proteção sobre o capital
investido, que (individualmente ou assessorados por um assessor financeiro) sejam
capazes de avaliar os riscos e benefícios do presente investimento e que tenham
recursos suficientes para suportar qualquer desvalorização que possam,
eventualmente, sofrer com o potencial investimento.
Mais se refere que a presente Análise do Mercado-Alvo não constitui: (i) uma análise
sobre a idoneidade ou conveniência dos efeitos da DMIF II, nem (ii) uma
recomendação de investimento, compra ou de qualquer outra operação sobre as Novas
Ações.
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ADVERTÊNCIAS
O presente Prospeto de oferta pública de subscrição de ações e de admissão à
negociação (o “Prospeto”) é elaborado para efeitos do disposto nos artigos 134.º e
236.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de
13 de novembro, tal como alterado posteriormente (o “CódVM”) e dos n.ºs 1 e 3 do
artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de junho de 2017, tal como alterado pelo Regulamento (UE) 2019/2115 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 (o “Regulamento
2017/1129”). O Prospeto assume a forma de prospeto simplificado, nos termos e para
os efeitos do artigo 14.º do Regulamento 2017/1129 e a sua forma e conteúdo
obedecem ao previsto no Regulamento 2017/1129, no Regulamento Delegado (UE)
2019/980 da Comissão, de 14 de março de 2019 (o “Regulamento Delegado
2019/980”), no Regulamento Delegado (UE) 2019/979 da Comissão de 14 de março
de 2019 (o “Regulamento Delegado 2019/979”) e na demais legislação aplicável.
O Prospeto caduca no dia 17 de fevereiro de 2021, ou seja, 12 meses após a sua
aprovação e desde que seja completado por eventuais adendas exigidas ao abrigo
do artigo 23.º do Regulamento 2017/1129, sendo que a obrigação de incluir no
Prospeto uma adenda relativa a novos factos significativos, erros relevantes ou
inexatidões relevantes não será aplicável a partir do momento em que o Prospeto
deixar de ser válido.
O presente Prospeto é elaborado no âmbito da (i) oferta pública de subscrição e (ii)
admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentos, S.A. (a
“Euronext”), de 188 888 889 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor
nominal, representativas de 64,81% do capital social após realização integral do
aumento do capital social da Cofina - SGPS, S.A. (o “Emitente” ou a “Cofina”)
(conjuntamente, a “Oferta”).
O presente Prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (a “CMVM”), na qualidade de autoridade competente ao abrigo
do Regulamento 2017/1129 e encontra-se disponível para consulta nos locais
referidos no Capítulo 14 do presente Prospeto, nomeadamente, sob a forma eletrónica,
no sítio da CMVM na internet, em www.cmvm.pt, e no sítio da Cofina na internet, em
http://www.cofina.pt/.
A CMVM só aprova este prospeto como satisfazendo as normas de completude,
compreensibilidade e coerência impostas pelo Regulamento 2017/1129 e esta
aprovação não deve ser considerada como um aval do Emitente.
As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149.º e 243.º, ambos do CódVM,
são responsáveis pela suficiência, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e
licitude da informação contida no presente Prospeto encontram-se indicadas no
Capítulo 3 do presente Prospeto.
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 149.º do CódVM, as pessoas ou entidades
responsáveis pela informação contida no Prospeto não poderão ser responsabilizadas
6

meramente com base no sumário, ou qualquer tradução deste, salvo se o mesmo,
quando lido em conjunto com outros documentos que compõem o Prospeto, contiver
menções enganosas, inexatas ou incoerentes ou não prestar as informações
fundamentais para permitir que os investidores determinem se e quando devem
investir nos valores mobiliários em causa.
O n.º 5 do artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação de prospeto “é o ato
que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude,
veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação”. O n.º 7 do
artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação de prospeto não envolve
“qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou
financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à
qualidade dos valores mobiliários”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 234.º do CódVM, a decisão de admissão de valores
mobiliários à negociação pela Euronext “não envolve qualquer garantia quanto ao
conteúdo da informação, à situação económica e financeira do emitente, à
viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”.
Para além do Emitente, nenhuma entidade foi autorizada a dar informação ou prestar
qualquer declaração que não esteja contida no presente Prospeto ou que seja
contraditória com informação contida neste Prospeto. Caso um terceiro venha a emitir
tal informação ou declaração, a mesma não deverá ser tida como autorizada pelo (ou
feita em nome do) Emitente e, como tal, não deverá ser considerada fidedigna.
A existência deste Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha
inalterada desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data da sua
aprovação e o encerramento do prazo da Oferta ou o momento em que tem início a
negociação no mercado regulamentado das Novas Ações, ocorrer ou for detetado
qualquer facto novo significativo, erro relevante ou inexatidão relevante relativo à
informação constante do Prospeto que seja suscetível de influenciar a avaliação dos
valores mobiliários ou a decisão dos destinatários da Oferta, o Emitente deverá
requerer imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ao Prospeto, nos termos do
artigo 23.º do Regulamento 2017/1129.
Os principais riscos associados à atividade do Emitente, à sua estrutura acionista e às
ações a subscrever estão referidos no Capítulo 2 do presente Prospeto. Os potenciais
investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos referidos e as demais
advertências constantes deste Prospeto antes de tomarem qualquer decisão de
investimento. Para quaisquer dúvidas que possam subsistir quanto a estas matérias, os
potenciais investidores deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos e
financeiros. Os potenciais investidores devem também informar-se sobre as
implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorrem da
aquisição, detenção ou alienação das ações que lhes sejam aplicáveis.
Sem prejuízo de a sua preparação e aprovação decorrerem de um dever legal, o
presente Prospeto não constitui uma recomendação do Emitente ou um convite por
parte do Emitente à aquisição de valores mobiliários. O presente Prospeto não
configura igualmente uma análise quanto à qualidade das ações a alienar ou
subscrever nem uma recomendação à sua aquisição.
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Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do Prospeto no seu
conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação
financeira e demais elementos relativos ao Emitente. Nenhuma decisão de
investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos
seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a informação
relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte deste Prospeto ou para
outros documentos incorporados no mesmo.
A distribuição do presente Prospeto, bem como a aceitação da Oferta, pode estar
restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o presente Prospeto se
encontre deverão informar-se e observar essas restrições.
A Oferta decorre exclusivamente no território português, não se efetuando noutros
mercados, sem prejuízo de nela poderem participar todos os destinatários cuja
participação não seja objeto de proibição por lei que lhes seja aplicável.
A Oferta não se dirige a qualquer pessoa a quem esteja legalmente vedada a compra
ou subscrição de quaisquer valores mobiliários, em qualquer jurisdição estrangeira,
nomeadamente onde seja ilegal a venda das Novas Ações.
A presente secção deve ser considerada como uma introdução ao Prospeto e não
dispensa a sua leitura integral, bem como não dispensa a sua leitura em conjugação
com os elementos de informação que nele são incluídos por remissão para outros
documentos, devendo estes ser entendidos como parte integrante deste Prospeto.
O Prospeto encontra-se à disposição do público, para consulta durante o
respetivo período de validade, mediante solicitação e sem encargos, na sede da
Cofina, bem como, em formato eletrónico, nos separadores “Investidores”,
“Prospetos”, “Aumento de Capital – OPS 2020” do site www.cofina.pt e em
www.cmvm.pt.
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DECLARAÇÕES RELATIVAS AO FUTURO
O presente Prospeto poderá incluir declarações ou menções relativas ao futuro.
Algumas destas declarações ou menções poderão ser identificadas por palavras ou
expressões como “antecipa”, “acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem
intenção de”, “estima”, “projeta”, “irá”, “procura(-se)”, “antecipa(-se)”, “prevê(-se)”,
“perspetiva(-se)” e similares. Com exceção das declarações sobre factos pretéritos
constantes do presente Prospeto, quaisquer declarações que constem do presente
Prospeto, incluindo, entre outras, em relação à situação financeira, às receitas e
rendibilidade (incluindo quaisquer projeções ou previsões financeiras ou
operacionais), à estratégia da atividade, às perspetivas, planos e objetivos de gestão
para operações futuras, constituem declarações ou menções relativas ao futuro. Estas
declarações relativas ao futuro, ou quaisquer outras projeções contidas no Prospeto,
envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas (designadamente quanto aos
respetivos efeitos) e outros fatores que podem conduzir a que os resultados concretos,
o desempenho efetivo ou a concretização de objetivos do Grupo Cofina ou os
resultados do setor sejam significativamente diferentes dos que constam ou estão
implícitos nas declarações ou menções relativas ao futuro. Estas declarações ou
menções relativas ao futuro baseiam-se numa multiplicidade de pressupostos,
convicções, expetativas, estimativas e projeções do Grupo Cofina em relação às suas
atuais e futuras estratégias de negócio e do contexto em que o Grupo Cofina espera vir
a desenvolver a sua atividade no futuro, os quais não são, total ou parcialmente,
controláveis pelo Grupo Cofina. Tendo em conta esta situação, os potenciais
investidores deverão ponderar cuidadosamente estas declarações ou menções relativas
ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão de investimento relativamente às
ações da Cofina.
Diversos fatores poderão determinar que o desempenho futuro ou os resultados do
Grupo Cofina sejam significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou
tacitamente das declarações ou menções relativas ao futuro, incluindo os seguintes:
(i) alterações das condições económicas, financeiras e de negócio em Portugal;
(ii) alterações nos hábitos de consumo;
(iii) desenvolvimento em termos tecnológicos e/ou de inovação no setor de
atividade do Grupo Cofina e do Grupo Media Capital;
(iv) alterações no ambiente competitivo do Grupo Cofina e do Grupo Media
Capital;
(v) outros fatores que se encontram descritos no Capítulo 2 do presente Prospeto;
e
(vi) fatores que não são atualmente do conhecimento da Cofina.
Caso alguns destes riscos ou incertezas se concretizem desfavoravelmente, ou algum
dos pressupostos venha a revelar-se incorreto, as perspetivas futuras descritas ou
mencionadas neste Prospeto poderão não se verificar total ou parcialmente e os
resultados efetivos poderão ser significativamente diferentes dos antecipados,
esperados, previstos ou estimados no presente Prospeto. Estas declarações ou
menções relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente Prospeto. A Cofina
não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações
ou revisões a qualquer declaração relativa ao futuro constante do presente Prospeto de
forma a refletir qualquer alteração das suas expetativas decorrente de quaisquer
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alterações aos factos, condições ou circunstâncias em que os mesmos se basearam,
salvo se, entre a data da sua aprovação e o encerramento do prazo da oferta ou o
momento em que tem início a negociação no mercado regulamentado das Novas
Ações ocorrer ou for detetado qualquer facto novo significativo, erro relevante ou
inexatidão relevante relativos à informação constante do Prospeto que seja suscetível
de influenciar a avaliação dos valores mobiliários ou a decisão dos destinatários da
Oferta, caso em que o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação
de adenda ao Prospeto, nos termos do artigo 23.º do Regulamento 2017/1129.
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do CódVM, deve ser objeto de relatório de auditoria
a informação financeira anual contida em documento de prestação de contas ou
prospeto que (i) deva ser submetido à CMVM ou (ii) deva ser publicado no âmbito de
pedido de admissão à negociação em mercado regulamentado. Nos termos do n.º 4 do
artigo 8.º do CódVM, o Emitente declara que as informações financeiras relativas ao
período findo a 30 de setembro de 2019 (incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas não auditadas e notas anexas) não foram sujeitas a auditoria ou a revisão
limitada.
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PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS
Nas perspetivas futuras divulgadas ao mercado no relatório e contas do primeiro
semestre de 20191, a Cofina informou que “a evolução do desempenho editorial e
financeiro do canal CMTV, associado a fatores de sazonalidade intrínsecos ao sector
de media (quarto trimestre mais forte em termos de publicidade), permite antecipar
um nível de EBITDA anual do canal acima do registado no exercício anterior”.
Para esta previsão, que se mantém à presente data e é confirmada pela informação
financeira preliminar não auditada a 31 de dezembro de 2019 atualmente disponível,
contribuiu o impacto positivo da aplicação da norma contabilística IFRS 16 às
demonstrações financeiras reportadas ao período de 9 meses findo em 30 de setembro
de 2019 (não aplicada em 2018), assim como os seguintes sete pressupostos:
Pressupostos suscetíveis de serem influenciados pelos membros do conselho de
administração








A crescente presença da CMTV no mercado por cabo, tendo em consideração
que, durante o primeiro trimestre de 2016, a CMTV celebrou um contrato com
a NOS para distribuição do canal na sua plataforma (alcançando assim uma
presença no mercado por cabo de 80%) e que, durante o primeiro trimestre de
2018, a CMTV celebrou contratos de distribuição com a Vodafone e Nowo
(alcançando assim uma presença no mercado por cabo de 100%);
A evolução positiva do desempenho do canal CMTV em termos de share entre
2018 e 2019, tendo este canal evidenciado um share médio anual de 3,61% em
2018 que compara com 4,10% em 2019 (crescimento evidenciado, desde logo,
no primeiro e segundo trimestres de 2019, com um share médio de 3,89% e
3,83%, em cada um destes trimestres, e igualmente nos primeiros 9 meses de
2019, com um share médio neste período de 4,04%)2;
O crescimento de dois dígitos do EBITDA do segmento de televisão nos
primeiros 9 meses de 2019 (+35,5% quando comparado com o período
homólogo de 2018), crescimento igualmente evidenciado desde o início de
2019, na medida que já no primeiro trimestre e semestre de 2019 registou um
crescimento do EBITDA face ao período homólogo de 2018 de 32% e 51%
respetivamente3; e
A consolidação da posição de liderança do canal CMTV na plataforma de
cabo nos últimos anos, sendo o canal com maior share médio anual nesta
plataforma em 2017 (2,41%), 2018 (3,61%) e 2019 (4,10%)2

1

Refira-se que a partir de 1 de janeiro de 2019, as demonstrações financeiras da Cofina passaram a
refletir a adoção da norma contabilística IFRS 16, não tendo, contudo, sido efetuada a reexpressão das
demonstrações financeiras do exercício de 2018, de acordo com a possibilidade prevista nesta norma.
2
Fonte: CAEM/GFK/Mediamonitor - “Audiências de Televisão”. Período: valores médios
mensais/anuais. Universo: residentes em Portugal Continental com 4 e mais anos. Canal base de
cálculo do Share: Total TV. Tipo de Audiência: total dia. Canais analisados: só acessíveis por
subscrição.
3
Refira-se que a partir de 1 de janeiro de 2019, as demonstrações financeiras da Cofina passaram a
refletir a adoção da norma contabilística IFRS 16, não tendo, contudo, sido efetuada a reexpressão das
demonstrações financeiras do exercício de 2018, de acordo com a possibilidade prevista nesta norma.
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Pressupostos fora do controlo dos membros do conselho de administração






Alguns fatores intrínsecos do setor dos media, em particular o impacto
positivo no investimento publicitário em canais televisivos, o incremento de
audiência e a sazonalidade das receitas publicitárias que tende a ser mais forte
no quarto trimestre de cada ano;
Inexistência de eventos de força maior e alterações significativas do ambiente
económico, afetando designadamente as receitas decorrente da publicidade e a
evolução das taxas de juro;
Manutenção do contexto concorrencial em que a Cofina atua.

Conforme pode observar-se no Capítulo 5.4. deste Prospeto, anota-se que o EBITDA
do canal CMTV representou 7,9% do EBITDA da Cofina em 2017 (contas
reexpressas), 21,6% em 2018 e 24,2% no período de nove meses findo a 30 de
setembro de 2019.
Esta previsão reflete a opinião da Cofina à data em que foi elaborada, com base nos
referidos pressupostos e pressupondo ainda que a sua atividade operacional manterá
uma performance alinhada com o seu desempenho em condições normais e razoáveis
no seguimento dos dados reportados com referência ao período de nove meses findo a
30 de setembro de 2019.
Esta estimativa, que como referido acima incorpora os efeitos da adoção da IFRS 16,
adotada a 1 de janeiro de 2019 sem efeitos retroativos e que faz parte das políticas
contabilísticas do Emitente desde essa data, estando portanto refletidas nas
demonstrações financeiras relativas ao primeiro semestre de 2019 e ao período de 9
meses findo em 30 de setembro de 2019, foi compilada e elaborada em moldes
comparáveis com aquela informação financeira histórica e consentâneos com as
políticas contabilísticas da Cofina.
Em qualquer caso, esta previsão e os respetivos pressupostos envolvem e estão
sujeitos a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas (designadamente quanto aos
respetivos efeitos) e outros fatores que podem conduzir a que os resultados concretos
e a performance efetiva sejam materialmente diferentes dos que constam ou estão
implícitos naquela previsão.
Neste sentido, esta previsão é baseada em acontecimentos que a Cofina assume que
tenham ocorrido nos exatos termos em que chegaram ao seu conhecimento e
dependerá da verificação de um conjunto de pressupostos que envolvem fatores que
estão significativamente ou inteiramente fora do controlo da Cofina, incluindo os
pressupostos sobre tendências em indicadores macroeconómicos e a evolução deles
resultante. Visto que é baseada em acontecimentos não controláveis pela Cofina, esta
previsão pode assim não se verificar ou pode ocorrer num momento diferente.
Consequentemente, a diferença entre os resultados reais e os resultados previstos
podem ser substanciais.
Tendo em conta o referido, os potenciais investidores deverão ponderar
cuidadosamente esta previsão e os respetivos pressupostos previamente à tomada de
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qualquer decisão de investimento relativamente às Novas Ações e não deverão tomála baseando-se apenas naquela previsão.
Além do acima referido, este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de
lucros futuros.
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DEFINIÇÕES
Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados
têm, no presente Prospeto, os significados aqui referidos:
“AdCommedia”
A Adcom Media – Anúncios e Publicidade S.A..
“Anacom”
A Autoridade Nacional de Comunicações, com sede na Avenida José Malhoa, n.º 12,
1099-017, Lisboa.
“Assembleia Geral”
A assembleia geral de acionistas da Sociedade.
“Bancos Colocadores”
O Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto com
o capital social integralmente subscrito e realizado de € 1.293.063.324,98, registado
na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e
de identificação fiscal 501 214 534, e o CaixaBank, S.A. - Sucursal em Portugal, com
sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto registado na Conservatória do
Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal
980 630 436.
“Cofina Media”
A Cofina Media, S.A., com sede na Rua Luciana Stegagno Picchio, n.º 3, 1549 - 023
Lisboa.
“CNPD”
A Comissão Nacional de Proteção de Dados, com sede na Av. D. Carlos I, n.º 134,
1.º, 1200-651, Lisboa.
“CMVM”
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, com sede na Rua Laura Alves, n.º 4,
1050-138, Lisboa.
“Código do IRC”
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, tal como alterado posteriormente.
“CódVM”
O Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de
novembro, tal como alterado posteriormente.
“Condições Suspensivas”
As condições suspensivas a que o Contrato de Compra e Venda se encontra sujeito,
referidas no Capítulo 4.1 do presente Prospeto.
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“Conselho de Administração”
O conselho de administração da Sociedade.
“Conselho Fiscal”
O conselho fiscal da Sociedade.
“Contrato de Compra e Venda”
O contrato de compra e venda de ações celebrado entre o Emitente e a Prisa a 20 de
setembro de 2019 e alterado em 23 de dezembro de 2019, para aquisição pelo
Emitente de ações representativas de 100% do capital social da Vertix, a qual, por sua
vez, é titular de ações representativas de 94,69% do capital social dos direitos de voto
do Grupo Media Capital.
“Convenções”
As convenções celebradas por Portugal para evitar situações de dupla tributação.
“CVM”
A central de valores mobiliários gerida pela Interbolsa, com sede na Avenida da
Boavista, 3433, 4100-138 Porto, Portugal.
“CSC”
O Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de
setembro, tal como alterado posteriormente.
“Destak Brasil”
A Destak Brasil – Empreendimentos e Participações, S.A..
“ERC”
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com sede na Avenida 24 de
Julho, n.º 58, 1200-869, Lisboa.
“Emitente”, “Sociedade”, “Empresa” ou “Cofina”
A Cofina, SGPS, S.A., sociedade aberta com sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo,
n.º 818, no Porto, com o capital social de € 25.641.459, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula 502293225.
“Estatutos”
Os estatutos atualizados do Emitente.
“Euro”, “euro”, “EUR” ou “€”
A divisa dos Estados-Membros que participam na 3.ª fase da União Económica
Monetária Europeia.
“Euronext”
A Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com sede
na Av. da Liberdade, n.º 196, 1250-096, Lisboa.
“Euronext Lisbon”
O mercado regulamentado gerido pela Euronext.
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“Grupo Cofina” ou “Grupo”
A Cofina, SGPS, S.A. e as suas participadas.
“Grupo Media Capital”
O Grupo Média Capital, SGPS, S.A.
“IFRS”
As Normas Internacionais de Relato Financeiro (“International Financial Reporting
Standards”), conforme adotadas pela União Europeia.
“Interbolsa”
A Interbolsa, Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. com sede em Avenida da Boavista, 3433,
4100-138 Porto.
“IRC”
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442-B/88, de 30 de novembro, conforme alterado.
“IRS”
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442-A/88, de 30 de novembro, conforme alterado.
“ISIN”
O número internacional de identificação de títulos (“International Securities
Identification Number”), que consiste num conjunto de 12 caracteres alfanuméricos
que permite identificar exclusivamente uma emissão específica de valores
mobiliários.
“Novas Ações”
As 188 888 889 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal,
representativas de 64,81% do capital social do Emitente, a emitir pelo Emitente no
âmbito de aumento de capital, cuja admissão à negociação no Euronext Lisbon será
requerida pelo Emitente.
“Oferta”
Oferta pública de subscrição de 188 888 889 Novas Ações da Cofina, a emitir no
âmbito de aumento de capital.
“OPA”
Oferta pública de aquisição.
“Período da Oferta”
O período que decorrerá entre as 8h30m do dia 25 de fevereiro de 2020 e as 15h00m
do dia 10 de março de 2020, inclusive.
“Preço da Oferta”
O preço de subscrição das Novas Ações.

16

“PRISA”
Promotora de Informaciones, S.A., com sede em Gran vía, 32, 28013, Madrid,
España.
“Prospeto”
O presente Prospeto, relativo à Oferta e à admissão à negociação das Novas Ações.
“Regulamento 2017/1129”
O Regulamento (UE) n.º 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores
mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado,
e que revoga a Diretiva 2003/71/CE, conforme alterado pelo Regulamento (UE)
2019/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 que
altera a Diretiva 2014/65/UE e os Regulamentos (UE) n.º 596/2014 e (UE) 2017/1129
no que diz respeito à promoção da utilização de mercados de PME em crescimento.
“Regulamento Delegado 2019/979”
O Regulamento Delegado (UE) 2019/979 da Comissão, de 14 de março de 2019, que
complementa o Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho
no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre a informação
financeira fundamental constante do sumário dos prospetos, a publicação e a
classificação de prospetos, os anúncios relativos a valores mobiliários, as adendas a
prospetos e o portal de notificação, e que revoga o Regulamento Delegado (UE)
n.º 382/2014 da Comissão e o Regulamento Delegado (UE) 2016/301 da Comissão.
“Regulamento Delegado 2019/980”
O Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão, de 14 de março de 2019, que
complementa o Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho
no que respeita ao formato, ao conteúdo, à verificação e à aprovação do prospeto a
publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à
negociação num mercado regulamentado, e que revoga o Regulamento (CE)
n.º 809/2004 da Comissão.
“Revisor Oficial de Contas” ou “ROC”
A Sociedade de Revisores oficiais de Contas da Sociedade, Ernst & Young Audit &
Associados - SROC S.A., com sede na Avenida da República, 90 – 6.º, 1600-206
Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178 e registada
na CMVM sob o n.º 20161480, representada por Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1154 e registado na
CMVM sob o n.º 20160766)) ou por Rui Abel Serra Martins (ROC inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de contas sob o n.º 1119 e registado na CMVM sob o
n.º 20160731).
“Subscription Agreement”
Contrato de subscrição (subscription agreement) a celebrar com o Banco Santander
Totta, S.A. e a Société Générale, Sucursal en España, entre outros bancos para
financiar a aquisição da participação direta da PRISA na Vertix e indireta no Grupo
Media Capital através da emissão de obrigações.
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“Vertix”
Vertix, SGPS, S.A., com sede na Rua Mário Castelhano, n.º 40, 2734-502, Queluz de
Baixo.
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CAPÍTULO 1. – SUMÁRIO
Secção A – Introdução e Advertências
A.1. Introdução
1.1. Nome e ISIN dos valores mobiliários
Os valores mobiliários objeto da oferta de subscrição são um máximo de 188 888 889 ações (“Novas Ações”)
representativas do capital social da Cofina SGPS, S.A. (“Cofina” / “Emitente”). Terão inicialmente o código
PTCFN7AM0006, passando a ter o código ISIN PTCFN0AE0003 após a respetiva admissão à negociação no mercado
regulamentado Euronext Lisbon. O código ISIN dos direitos de subscrição das Novas Ações é o PTCFN0AMS004 e estes
serão negociados sob o símbolo CFNDS.
1.2. Identidade e dados de contacto do emitente, incluindo o seu código LEI
A Cofina é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com o telefone n.º 22.834.65.00,
endereço de correio eletrónico sede@cofina.pt, e o LEI número 213800RMB2NDS26TNU18.
1.3. Identidade e dados de contacto da autoridade competente que aprovou o Prospeto
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), com sede na Rua Laura Alves, 4, em Lisboa, com o número de
telefone (+351) 213177000 e o endereço de e-mail cmvm@cmvm.pt.
1.4. Data de aprovação do Prospeto
17 de fevereiro de 2020
A.2. Advertências
Este Sumário deve ser entendido como uma introdução a este Prospeto. Qualquer decisão de investimento nas Novas Ações
deve ser baseada numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor. O investidor deverá ter em conta que pode
perder a totalidade ou parte do capital investido. Caso seja apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação
contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos do direito nacional dos Estados-Membros, ter de suportar os
custos de tradução do Prospeto antes do início do processo judicial. Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas
que tenham elaborado o sumário, incluindo qualquer tradução deste, caso o mesmo, quando lido em conjunto com as outras
partes do prospeto, contenha menções enganosas, inexatas ou incoerentes ou não preste a informação fundamental para
ajudar os investidores a decidirem se devem investir nesses valores mobiliários.
Secção B – Informação Fundamental Sobre o Emitente
B.1. Quem é o emitente dos valores mobiliários?
a) Domicílio, forma jurídica, LEI, legislação ao abrigo da qual exerce a sua atividade e país de constituição
O Emitente das Novas Ações é a Cofina, uma sociedade anónima e aberta, constituída ao abrigo da lei portuguesa, com
sede social na Rua Manuel Pinto de Azevedo, n.º 818, 4100-320 Porto e com o LEI número 213800RMB2NDS26TNU18.
O Emitente rege-se, designadamente, pelo previsto (i) no Código das Sociedades Comerciais (“CSC”) e demais legislação
aplicável, (ii) no Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Participações Sociais, e (iii) no Código dos Valores
Mobiliários (“CódVM”) e regulamentos da CMVM e do Euronext Lisbon, que lhe sejam aplicáveis. A atividade do
Emitente é regulada, consoante o lugar onde se desenvolve, pelas diretivas e regulamentos da União Europeia, pelas
legislações dos Estados-Membros e de outros Estados.
b) Principais atividades
Sendo uma sociedade gestora de participações sociais, tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras
sociedades como forma indireta de exercícios de atividades económicas. O Emitente desenvolve a sua atividade
essencialmente na área dos media e conteúdos.
c)

Principais acionistas, inclusive se o emitente é direta ou indiretamente detido ou controlado e por quem

Tanto quanto é do seu conhecimento, a estrutura de participações sociais qualificadas da Cofina, à data do Prospeto,
calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do CódVM é a seguinte:
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d) Identidade dos principais administradores
O Conselho de Administração atualmente em funções, eleito em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017 para os
exercícios de 2017 a 2019 e em funções desde aquela data, é composto pelos seguintes 5 (cinco) membros: Paulo Jorge dos
Santos Fernandes (Presidente), João Manuel Matos Borges de Oliveira (Vogal), Domingos José Vieira de Matos (Vogal
não executivo), Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira (Vogal não executivo) e Ana Rebelo de Carvalho Menéres de
Mendonça (Vogal não executiva).
e)

Identidade dos revisores oficiais de contas

Em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017, a Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., com sede na Avenida da
República, 90 – 6.º, 1600-206 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178 e registada na
CMVM sob o n.º 20161480, representada pelo Sr. Dr. Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC n.º 1154 e registado na CMVM
sob o n.º 20160766) ou pelo Sr. Dr. Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119 e registado na CMVM sob o n.º 20160731), foi
eleita para exercer as funções de Revisor Oficial de Contas do Emitente durante o triénio 2017/2019.
B.2. Quais são as informações financeiras fundamentais sobre o emitente?
a) Seleção da informação financeira histórica fundamental
Demonstração de resultados
Intercalar 9
meses 2019
Proveitos
líquidos

operacionais

65.054.789

Intercalar 9
meses 2018

Informação
pró-forma4

2017

2018
(auditada)

(auditada)

66.532.037

89.292.542

31.12.2018

89.714.523

Informação
pró-forma5
30.09.2019

271.292.851

183.196.838

Resultados antes de imposto

7.073.143

7.334.642

10.112.679

6.269.929

35.623.104

5.481.508

Resultado líquido (atribuível
aos detentores de capital
próprio da empresa-mãe) 6

4.256.024

3.692.222

6.653.405

5.067.102

22.628.370

1.743.991

Crescimento anual homólogo
dos proveitos operacionais
líquidos

-2,2%

n.a.(a)

-0.5%

n.a.(a)

n.a.(a)

n.a.(a)

0,04

0,04

0,06

0,05

0,08

0,01

Resultados por ação
(a) Não

aplicável, atendendo a que a informação relativa ao respetivo período homólogo não é apresentada no Prospeto.
Balanço para entidades não financeiras (valores mobiliários representativos do capital próprio)
Intercalar 9
meses 2019

Total do ativo

2018

2017

(auditada)

(auditada)

Informação
pró-forma

Informação próforma 30.09.2019

31.12.2018

132.250.542

112.388.279

113.389.072

389.414.726

412.836.172

Total do Capital Próprio

40.379.190

38.001.759

30.904.739

131.261.705

133.639.136

Dívida financeira líquida (dívida de
longo prazo mais dívida de curto prazo
menos caixa)7

49.255.485

39.673.725

49.222.653

164.313.536

152.509.669

4

Esta informação foi preparada exclusivamente para fornecer informações sobre como a aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda poderia
ter afetado as demonstrações financeiras consolidadas do Emitente em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com as IFRS-UE. Uma vez
que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação hipotética, não se destina a representar, e não representa, a
posição financeira consolidada ou os resultados consolidados do Emitente e do Grupo Media Capital A informação financeira pró-forma não reflete
o desembolso a efetuar na aquisição das ações do Grupo Media Capital atualmente não detidas pela Vertix e que serão objeto de uma Oferta Pública
Voluntária de Aquisição preliminarmente anunciada pela Cofina em 21 de setembro de 2019.
5
Esta informação foi preparada exclusivamente para fornecer informações sobre como a aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda poderia
ter afetado as demonstrações financeiras consolidadas do Emitente no período intercalar de nove meses findo em 30 de setembro de 2019,
elaboradas de acordo com as IFRS-UE. Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação hipotética, não
se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os resultados consolidados do Emitente e do Grupo Media Capital. A
informação financeira pró-forma não reflete o desembolso a efetuar na aquisição das ações do Grupo Media Capital atualmente não detidas pela
Vertix e que serão objeto de uma Oferta Pública Voluntária de Aquisição preliminarmente anunciada pela Cofina em 21 de setembro de 2019.
6
O valor apresentado para a Informação pró-forma corresponde ao Resultado líquido (atribuível aos detentores de capital próprio da empresa-mãe)
apresentado na demonstração consolidada dos resultados pró-forma.
7
O endividamento líquido apresentado não inclui a rubrica "Passivos de locação".
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Demonstração dos fluxos de caixa
2018

Intercalar 9 meses
2019

Intercalar 9 meses
2018

Fluxos de caixa de atividades
operacionais

6.757.346

8.634.006

14.912.076

Fluxos de caixa de atividades
de investimento

-12.501.608

-1.571.765

-2.337.857

Fluxos de caixa de atividades
de financiamento

1.989.917

-8.732.049

-9.576.850

(auditada)

b) Reservas expressas no relatório de auditoria das informações históricas
As demonstrações financeiras consolidadas da Cofina referentes ao exercício findo em 2018 foram objeto da Certificação
Legal das Contas e Relatório de Auditoria, emitidos pela Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A. no mesmo
documento, datado de 30 de abril de 2019, que não apresentam reservas nem ênfases.
B.3. Quais são os principais riscos específicos do emitente?
Incluem-se entre os principais riscos específicos do Emitente os seguintes:
Os contratos de distribuição em que a atividade da Cofina e do Grupo Media Capital no setor televisivo está assente
podem sofrer incumprimentos pelos operadores de distribuição ou podem não ser renovados ou ser renovados em
condições desfavoráveis. A atividade da Cofina e do Grupo Media Capital no setor televisivo assenta nos contratos com
operadores de distribuição de serviços de televisão por subscrição. Além do risco de incumprimento pelos operadores,
releva o risco de não renovação dos contratos, ou renovação em condições desfavoráveis, situações em que as receitas do
Emitente e do Grupo Media Capital seriam afetadas negativamente.
A receita decorrente da publicidade poderá sofrer reduções, o quer poderá ter um impacto negativo para o
Emitente. A atividade do Emitente depende das suas receitas publicitárias, pelo que a redução do valor de faturação em
publicidade ou a mera redução da respetiva margem, poderão ter um impacto negativo nos negócios do Emitente.
O Emitente e o Grupo Media Capital atuam num mercado muito concorrencial e a retenção de colaboradores chave
pode ser dificultada. A sustentabilidade do Emitente e do Grupo Media Capital está dependente da sua posição face aos
seus concorrentes e da sua capacidade de empregar e reter os colaboradores certos, com potencial efeito material adverso
nos resultados, na situação financeira ou patrimonial do Emitente, nos seus negócios e nas expectativas do Grupo.
O Emitente considera que o fundo de maneio do Grupo Cofina não é suficiente para as suas necessidades atuais, i.e.,
para os próximos 12 meses contados da data de publicação do presente Prospeto, atendendo a que se estima que será
negativo em cerca de € 11,5 milhões. Dado que a geração de cash flow está dependente de inúmeros fatores que à data não
são passíveis de serem antecipados pelo Grupo Cofina, o Emitente não consegue na presente data determinar com precisão
qual o momento em que a insuficiência de fundo de maneio se irá materializar, uma vez que, a ocorrer, essa circunstância
sempre dependerá do momento e volume dos cash flows efetivamente gerados. Caso os mecanismos que o Emitente
pretende implementar para suprir esta insuficiência não sejam possíveis de concretizar, este não pode garantir que terá
possibilidade de angariar os fundos necessários para fazer face ao valor negativo do fundo de maneio, o que poderá
determinar um efeito negativo substancial na sua situação financeira, podendo, no limite, conduzir a uma situação de
insolvência.
O Emitente está exposto a riscos económicos e financeiros. O Emitente encontra-se exposto a um conjunto de riscos
económicos e financeiros, dos quais se destacam o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de taxa de juro e o risco de
imparidade de goodwill.
Atenta a dimensão do Grupo Cofina e do Grupo Media Capital, a aquisição do Grupo Media Capital representa um
esforço de investimento expressivo para o Grupo Cofina, com impacto relevante nos seus indicadores económicofinanceiros. Na sequência da operação de aquisição do capital do Grupo Media Capital, registar-se-á um aumento
do nível de endividamento do Grupo Cofina (ilustrativamente, calcula-se que o rácio dívida financeira líquida/EBITDA
aumentaria de 3,1x (considerando a dívida financeira líquida reportada do Grupo Cofina consolidado, em 30 de setembro
de 2019, de cerca de € 49,3 milhões e o EBITDA consolidado reportado aos nove meses findos na referida data,
anualizado) para 5,0x (considerando a dívida consolidada pró-forma do Grupo Cofina após aquisição do Grupo Media
Capital – e incluindo este – na mesma data, no valor de cerca de € 152,5 milhões e o EBITDA consolidado calculado com
base nas mesmas contas pró-forma também anualizado e impacto da aquisição, na mesma data). A rentabilização deste
investimento, e portanto, o seu impacto no Grupo Cofina dependerá da evolução económico-financeira do Grupo Media
Capital e da dimensão das sinergias que possam ser extraídas desta operação.
A informação financeira não auditada do terceiro trimestre do Grupo Media Capital registou incorreções com
impacto na evolução da sua situação financeira. A auditoria voluntária realizada às demonstrações financeiras
consolidadas do Grupo Media Capital a 30 de junho de 2019, por parte do respetivo auditor identificou incorreções. O
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Emitente não pode garantir a correção da mesma nem a existência de outras incorreções não detetadas até ao momento da
publicação do Prospeto e o seu inerente impacto.
Secção C – Informação Fundamental Sobre os Valores Mobiliários
C.1. Quais são as principais características dos valores mobiliários?
a) Tipo, categoria e ISIN
Todas as ações da Cofina são ordinárias e da mesma categoria. As Novas Ações serão igualmente ordinárias e pertencerão
também à mesma categoria. Quando admitidas à negociação no mercado Euronext Lisbon, as Novas Ações serão
negociadas sob o símbolo CFN e serão fungíveis com as ações representativas do capital social da Cofina que já se
encontram admitidas à negociação na data do presente Prospeto, passando a ter o mesmo código ISIN PTCFN0AE0003 que
estas últimas.
b) Moeda, denominação, valor nominal e número de valores mobiliários emitidos
As ações da Cofina que representam atualmente o capital social da Cofina encontram-se emitidas em Euros. As Novas
Ações serão igualmente emitidas em Euros.
Os valores mobiliários objeto da Oferta são um máximo de 188 888 889 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem
valor nominal, representativas de 64,81% do capital social da Cofina, após realização integral do aumento de capital.
c)

Direitos inerentes aos valores mobiliários

Nos termos do CSC e dos estatutos do Emitente, o titular de uma ação da Cofina assume, com a respetiva aquisição, a
condição de acionista da sociedade, com todos os direitos e as obrigações inerentes aí estabelecidos. Os titulares de ações
da Cofina gozam, entre outros, (i) do direito à participação nos lucros (após deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, e conforme deliberado pela Assembleia Geral), (ii) do direito a participar na
Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, (iii) do direito à partilha do património em caso de dissolução, (iv)
do direito de preferência na subscrição de novas ações em casos de aumentos de capital por entradas em dinheiro em que o
respetivo direito não seja limitado ou suprimido, (v) do direito a receber novas ações da Sociedade em operações de
aumento de capital por incorporação de reservas, e (vi) do direito à informação.
d) Eventuais restrições à livre transferências dos valores mobiliários
Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à transmissibilidade das ações da Cofina, sendo estas livremente
transmissíveis nos termos da lei.
e)

Política de dividendos

A Cofina não tem definida uma política de dividendos. Não obstante, no âmbito do financiamento com vista à obtenção de
fundos para a liquidação de parte do preço de aquisição da Grupo Media Capital, bem como para refinanciamento da dívida
do Emitente e do Grupo Media Capital, está prevista a criação de restrições à distribuição de bens a acionistas,
designadamente (i) que a distribuição de dividendos e outros bens esteja restringida nos primeiros três anos após a
celebração do Subscription Agreement relativo à emissão e que (ii) após o referido período e durante a vigência de tal
Contrato (i.e. 5 anos menos um dia a contar do seu desembolso), apenas se possa proceder a tais distribuições se o rácio
Consolidated Senior Net Debt/EBITDA calculado pró-forma pós-distribuição for superior a 2,0x.
f) Prioridade relativa dos valores mobiliários na estrutura de capital do emitente em caso de insolvência
Em caso de liquidação da Cofina, e uma vez satisfeitos ou acautelados os direitos dos seus credores não subordinados, o
ativo restante (caso exista) será destinado, em primeiro lugar, ao reembolso do montante das entradas efetivamente
realizadas por cada acionista (correspondente à fração de capital por si detida). Não foram emitidas quaisquer ações
preferenciais até à presente data, pelo que não haverá acionistas com prioridade no reembolso. Havendo saldo depois de
realizada esta operação, o mesmo será repartido entre os acionistas na proporção aplicável à distribuição dos lucros.
C.2. Onde serão negociados os valores mobiliários?
Foi efetuado um pedido de admissão à negociação das Novas Ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido
pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentos, S.A.
C.3. Existe uma garantia associada aos valores mobiliários?
Não.
C.4. Quais são os principais riscos específicos dos valores mobiliários?
O investimento em ações, incluindo as Novas Ações, envolve riscos. Os potenciais investidores deverão ponderar
cuidadosamente os fatores de risco específicos das Novas Ações que se passam a descrever e demais informação
disponibilizada previamente à tomada de qualquer decisão de aceitação da Oferta:
A Oferta encontra-se subordinada a condição de sucesso, ficando sem efeito caso a mesma não seja preenchida. A
Oferta encontra-se subordinada à subscrição completa do aumento de capital, seja no âmbito da Oferta, seja no âmbito da
oferta particular junto de investidores institucionais, caso esta venha a ser realizada. Caso a condição não se verifique, a
Oferta ficará sem efeito.
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A finalidade a que se destinam os fundos provenientes da Oferta poderá não ser cumprida. Caso a referida aquisição
não se concretize, o Conselho de Administração da Cofina considera vir a propor à Assembleia Geral uma redução do
capital na mesma medida do presente aumento de capital, não se realizando também o financiamento previsto.
O preço de mercado das ações da Cofina poderá ser inferior ao preço de subscrição. Caso ocorra uma descida no
preço de mercado das ações da Cofina após o exercício irrevogável dos direitos de subscrição das Novas Ações, os
investidores que tenham exercido tais direitos sofrerão uma perda imediata ainda que não realizada.
Não haverá lugar a qualquer compensação, caso os direitos de subscrição cessem por não terem sido exercidos até
ao prazo limite ou caso não se tenha desenvolvido um mercado para a sua transação. Caso os direitos de subscrição
não sejam exercidos ou alienados até ao final do período de subscrição, os mesmos cessarão sem contrapartida, não
havendo lugar a qualquer compensação por esse facto.
O free float das ações da Cofina poderá reduzir-se. Não obstante os compromissos de subscrição de alguns acionistas,
alguns poderão não exercer os seus direitos de subscrição de Novas Ações, o que poderá levar a uma maior concentração
do capital social da Cofina nos restantes acionistas, com a consequente redução do respetivo free float.
A venda de um número substancial de ações em mercado regulamentado poderá levar a uma redução do preço das
ações da Cofina. A ocorrência de vendas de um número substancial de ações no mercado, ou a perceção que essa venda
possa vir a verificar-se, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações da Cofina ou a capacidade de a Cofina
angariar capital através de uma futura oferta pública de ações.
Os acionistas que não exerçam todos os seus direitos sofrerão uma diluição significativa da sua percentagem de
titularidade das ações da Cofina. Os acionistas que não exerçam os seus direitos de preferência na subscrição das Novas
Ações verão a respetiva proporção de titularidade de ações ordinárias e direitos de voto na Cofina reduzidos após a
conclusão da Oferta.
A informação financeira consolidada pró-forma e não auditada é apresentada apenas para efeitos ilustrativos e pode
não ser uma indicação da condição financeira do Emitente ou dos resultados operacionais no seguimento do
Contrato de Compra e Venda. A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada para refletir uma situação
hipotética e, consequentemente, não se destina a representar, e não representa a posição financeira consolidada ou os
resultados consolidados do Grupo, caso a aquisição regulada pelo Contrato de Compra e Venda tivesse ocorrido nas datas
aí indicadas.
Secção D – Informação Fundamental Sobre a Oferta de Valores Mobiliários ao Público e a Admissão à Negociação
num Mercado Regulamentado
D.1. Em que condições e calendário posso investir neste valor mobiliário?
a) Termos gerais e condições
A Oferta compreende uma oferta pública de subscrição de 188 888 889 Novas Ações, com subscrição reservada aos
acionistas da Cofina no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e demais investidores que adquiram direitos
de subscrição.
Paralelamente, o Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de investidores institucionais (qualificados nos termos
legais), a qual decorrerá nos mesmos termos e condições da Oferta (exceto no que concerne àqueles que são
exclusivamente relativos ao regime das ofertas públicas – v.g. exigência de prospeto, restrições à modificação da oferta,
revogabilidade das ordens, retirada da oferta, etc.) no período compreendido entre a data a partir da qual as ordens na
Oferta se tornam irrevogáveis (i.e. dia 5 de março de 2020, a partir das 15h00m) e a data de apuramento dos resultados da
Oferta (i.e. dia 11 de março de 2020 até às 12h00m), para colocar as Novas Ações eventualmente sobrantes.
A Oferta encontra-se subordinada à subscrição integral do aumento de capital (i) seja no âmbito da Oferta, (ii) seja no
âmbito da oferta particular junto de investidores institucionais (qualificados nos termos legais), caso esta venha a ser
realizada.
Não existe garantia de colocação ou tomada firme das Novas Ações. Estima-se que o montante total da Oferta seja de €
85.000.000,05, tomando em consideração o preço da Oferta (ou seja, € 0,45 por ação).
b) Calendário
De seguida, apresenta-se o calendário previsto da oferta e do processo de admissão à negociação:
 Disponibilização do Prospeto: 17 de fevereiro de 2020;
 Aviso para o exercício dos direitos de preferência na subscrição das Novas Ações: 17 de fevereiro de 2020;
 Data limite para aquisição em mercado regulamentado de ações da Cofina com direitos de preferência na subscrição
das Novas Ações incorporados: 20 de fevereiro de 2020;
 Negociação de direitos de subscrição em bolsa (inclusive): 25 de fevereiro de 2020 a 5 de março de 2020;
 Período de receção das ordens na Oferta (inclusive): 25 de fevereiro de 2020 a partir das 08h30m a 10 de março de
2020 até às 15h00m;
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 Envio pelos intermediários financeiros à Interbolsa das ordens recebidas para a Oferta: Diariamente, até às 16h00m
dos dias 25 de fevereiro de 2020 a 10 de março de 2020;
 Data a partir da qual as ordens na Oferta se tornam irrevogáveis (inclusive): 5 de março de 2020 após as 15h00m;
 Período de receção das ordens na oferta particular (inclusive): 5 de março de 2020 após as 15h00m a 11 de março de
2020 até às 12h00m;
 Data prevista para o apuramento dos resultados da Oferta e da oferta particular junto de investidores institucionais
(caso a mesma seja realizada): 11 de março de 2020;
 Data da liquidação física e financeira das Novas Ações, subscritas pelo exercício dos direitos no âmbito da Oferta: 11
de março de 2020;
 Data da liquidação física e financeira das Novas Ações atribuídas em rateio no âmbito da Oferta: 12 de março de
2020;
 Data prevista da liquidação física e financeira das Novas Ações subscritas no âmbito da oferta particular (caso a
mesma venha a ser realizada): 12 de março de 2020;
 Data prevista para o registo comercial do aumento de capital: 12 de março de 2020;
 Data prevista para a admissão à negociação das Novas Ações: 13 de março de 2020.
c)

Compromissos ou intenções de subscrição

Para efeitos do aumento do capital social do Emitente a realizar através da presente Oferta, um conjunto de acionistas
detentores de participação qualificada apresentou compromissos de subscrição de Novas Ações, ainda que sujeitos a
determinadas condições (abaixo identificadas):
Acionista

Número de ações objeto do compromisso ou
intenção de subscrição

Promendo Investimentos, S.A.

11.111.241

Caderno Azul, S.A.

19.600.000

Actium Capital, S.A.

44.444.446

Livrefluxo, S.A.

16.754.743

Valor Autêntico, S.A.

8.922.753

De igual modo, a seguinte entidade assumiu o seguinte compromisso de subscrição de Novas Ações, ainda que sujeito a
determinadas condições (abaixo identificadas):
Número de Novas Ações objeto do
compromisso ou intenção de subscrição
Pluris Investments, S.A.

44.444.444

Os compromissos dos acionistas Promendo Investimentos, S.A., Caderno Azul, S.A., Actium Capital, S.A., Valor
Autêntico, S.A., Livrefluxo, S.A. e o compromisso da Pluris Investments, S.A. encontram-se sujeitos à celebração do
Contrato de Compra e Venda (entretanto já celebrado) e à satisfação ou à renúncia das condições suspensivas do referido
contrato (com exceção da aprovação do aumento de capital e registo comercial do mesmo), bem como à obtenção de uma
percentagem mínima de participação no capital social da Cofina, na sequência da Oferta. O Abanca Corporación Bancaria,
S.A. (“ABanca”) manifestou ao Emitente interesse em considerar o reinvestimento no presente aumento de capital do valor
que irá obter pela venda no âmbito da OPA das ações do Grupo Media Capital. O Santander Asset Management, S.A.
manifestou também a sua intenção de participar no aumento de capital do Emitente, sem que, contudo, tenha assumido uma
obrigação de subscrição ou dado indicação escrita quanto ao eventual montante de tal investimento. Entretanto, a Emitente
teve conhecimento de que: (i) a Pluris Investments, S.A. celebrou quatro contratos de compra e venda de direitos de
subscrição das Novas Ações com os acionistas Caderno Azul, S.A., Livrefluxo, S.A., Promendo Investimentos, S.A. e
Valor Autêntico, S.A., através dos quais adquiriu um total de 18.044.763 direitos de subscrição das Novas Ações e (ii) a
Actium Capital, S.A. celebrou um contrato de compra e venda de direitos de subscrição das Novas Ações com a Promendo
Investimentos, S.A. através do qual adquiriu 9.897.665 direitos de subscrição das Novas Ações. Uma vez que, de acordo
com a informação pública disponível, nem o ABanca nem a Pluris são acionistas do Emitente, estas entidades poderão não
conseguir subscrever todas ou parte das Novas Ações acima referidas no âmbito do aumento de capital.
d) Dados relativos à admissão à negociação
As ações ordinárias representativas do capital social da Cofina encontram-se admitidas à negociação no Euronext Lisbon. O
código ISIN das ações representativas do capital social da Cofina é o PTCFN0AE0003 e as ações são transacionadas no
Euronext Lisbon sob o símbolo CFN. Prevê-se que a admissão das Novas Ações à negociação no Euronext Lisbon, caso
venha a ser decidida favoravelmente pela Euronext, ocorra em 13 de março de 2020 ou em data aproximada, logo após o
registo comercial do aumento de capital.
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e)

Plano de distribuição

As Novas Ações são oferecidas diretamente à subscrição dos acionistas da Cofina no exercício dos respetivos direitos
legais de preferência e aos demais investidores que adquiram direitos de subscrição.
Havendo necessidade de rateio devem ser seguidos os critérios abaixo enunciados para a atribuição das ações: (i) As Novas
Ações não subscritas durante o período de subscrição serão objeto de rateio pelos titulares de direitos de preferência que
tenham declarado o desejo de subscrever uma quantidade de Novas Ações superior àquela a que tinham proporcionalmente
direito, sendo a atribuição feita na proporção das Novas Ações subscritas no exercício dos respetivos direitos de
preferência, com arredondamento por defeito, nos termos do artigo 458.º do CSC; (ii) o pedido para participar no rateio
apenas poderá ser transmitido por quem, prévia ou simultaneamente, tenha exercido os respetivos direitos de preferência na
subscrição de Novas Ações; (iii) em caso de necessidade, proceder-se-á à atribuição da última ou das últimas Novas Ações
por sorteio.
Paralelamente, o Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de investidores institucionais (qualificados nos termos
legais), a qual decorrerá nos mesmos termos e condições da Oferta (exceto no que concerne àqueles que são
exclusivamente relativos ao regime das ofertas públicas – v.g. exigência de prospeto, restrições à modificação da oferta,
revogabilidade das ordens, retirada da oferta, etc.) no período compreendido entre a data a partir da qual as ordens na
Oferta se tornam irrevogáveis (i.e. dia 5 de março de 2020, a partir das 15h00m) e a data de apuramento dos resultados da
Oferta (i.e. dia 11 de março de 2020, até às 12h00m), para colocar as Novas Ações eventualmente sobrantes.
f) Montante e percentagem da diluição imediata resultante da Oferta
No âmbito da oferta serão emitidas 188 888 889 Novas Ações em aumento de capital, o que implicará uma diluição dos
atuais acionistas em favor dos investidores a quem as Novas Ações serão oferecidas, exceto se os atuais acionistas
participarem também na Oferta subscrevendo as Novas Ações que seriam necessárias à manutenção da sua respetiva
participação.
A participação no capital da Cofina dos acionistas que não subscrevam as Novas Ações ou adquiram as Ações que seriam
necessárias à manutenção da sua respetiva participação será diluída com a emissão das Novas Ações, sendo a diluição
equivalente a 64,81% resultante do quociente entre a quantidade de novas ações emitidas e a quantidade total de ações
representativas do capital social do Emitente após a presente Oferta. A título exemplificativo, para os atuais acionistas que
não subscrevam as Novas Ações ou adquiram as Ações que seriam necessárias à manutenção da sua respetiva participação,
uma participação no capital correspondente a 1% será reduzida para cerca de 0,35%, após o aumento de capital, no
pressuposto da integral subscrição do mesmo (o que é condição de sucesso da Oferta).
g) Estimativa dos custos totais da Oferta
As despesas da Oferta do Emitente incluem, designadamente, comissões devidas aos intermediários financeiros
responsáveis pela assistência na Oferta e custos com outros assessores e com a admissão das Novas Ações à negociação no
valor (bruto) estimado de € 689.000. As eventuais despesas pela manutenção de contas de registo de valores mobiliários
dependem do que estiver fixado, a cada momento, nos preçários dos respetivos intermediários financeiros para este tipo de
serviços (disponível em www.cmvm.pt).
D.2. Por que razão está a ser elaborado este prospeto?
a) Utilização e montante líquido estimado das receitas
O produto líquido da Oferta e da oferta particular junto dos investidores institucionais (qualificados nos termos legais), caso
esta venha a ser realizada, apenas será apurável depois do encerramento da subscrição, prevendo-se, num cenário de
aumento de capital com subscrição completa, que a um montante total de entradas de cerca de € 85.000.000,05,
corresponda um valor líquido de aproximadamente € 84,3 milhões, deduzidas todas as despesas associadas. O produto
líquido do aumento de capital será utilizado no financiamento da operação de aquisição do Grupo Media Capital.
b) Sujeição da oferta a um contrato de colocação
A Oferta não é objeto de tomada firme nem de garantia de colocação.
c)

Indicação dos conflitos de interesses mais relevantes relacionados com a oferta ou a admissão à negociação

Tendo em consideração o referido em D.2. (a), existe um declarado interesse por parte do Emitente no sucesso da presente
Oferta, visto que a mesma visa contribuir para o financiamento da aquisição da participação atualmente detida pela Prisa na
Vertix e indiretamente no Grupo Media Capital. De igual modo, a Prisa, na sua qualidade de vendedora da participação no
capital social da Vertix (e indiretamente no Grupo Media Capital), tem interesse em que a Oferta seja bem-sucedida, de
modo a que o Emitente obtenha os fundos necessários ao financiamento da aquisição da participação e se verifique a
condição suspensiva. No que respeita à Oferta e aos serviços de assistência e colocação à mesma, o Emitente pagará aos
Bancos Colocadores uma comissão global máxima no montante de até € 425.000, acrescida dos impostos ou taxas
aplicáveis.
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CAPÍTULO 2. – FATORES DE RISCO
O investimento em ações, incluindo nas Novas Ações, envolve riscos de natureza
diversa. Os potenciais investidores deverão ter em consideração toda a informação
contida neste Prospeto ou nele incluída por remissão e, em particular, os riscos que
em seguida se descrevem antes de tomarem qualquer decisão de investimento. A
ocorrência de qualquer um dos acontecimentos a seguir descritos poderá refletir-se de
forma adversa na atividade, situação financeira ou resultados operacionais do Grupo
Cofina, diretamente, ou pelo impacto que possam ter no Grupo Media Capital após
aquisição deste pela Cofina. Em tal caso, o valor de mercado das ações da Cofina
poderá descer e é possível que os investidores possam vir a perder a totalidade ou
parte do seu investimento nas ações da Cofina.
Os fatores de risco abaixo descritos consistem numa seleção limitada dos fatores de
risco que a Cofina considera serem relevantes, considerando particularmente a
operação de aquisição do Grupo Media Capital, mas podem não ser os únicos fatores
de risco e incertezas inerentes à Cofina e ao investimento na Cofina. É possível que
outros fatores de risco, presentemente desconhecidos, ou que não são para já
considerados como materiais, possam ter uma consequência material adversa na
atividade, situação financeira ou resultados operacionais da Cofina ou resultar em
outros acontecimentos que possam conduzir a uma diminuição no valor das ações da
Cofina.
A Cofina não pode assegurar que, perante a ocorrência de cenários adversos, as
políticas e procedimentos por si utilizados na identificação, acompanhamento e gestão
dos riscos sejam eficazes.
Os fatores de risco abaixo descritos estão ordenados por categoria, sendo indicados
em primeiro lugar de cada categoria aqueles que se consideram ser os riscos mais
significativos, na avaliação do Emitente, tendo em conta o impacto negativo sobre a
Cofina e a probabilidade da sua ocorrência.
Este Prospeto contém, igualmente, declarações sobre factos futuros que comportam
riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos previstos
nestas declarações sobre factos futuros devido a determinados fatores, incluindo os
riscos enfrentados pela Cofina, descritos abaixo e noutras partes do presente Prospeto.
2.1.Riscos relacionados com a Oferta, com as ações da Cofina e com o mercado
A Oferta encontra-se subordinada a condição de sucesso, ficando sem efeito caso
a mesma não seja preenchida
A Oferta encontra-se subordinada à subscrição completa do aumento de capital (i)
seja no âmbito da Oferta, seja (ii) no âmbito da oferta particular junto de investidores
institucionais (qualificados nos termos legais), caso esta venha a ser realizada.
Caso a condição não se verifique, a Oferta ficará sem efeito. Consequentemente, a
cessação da Oferta implica que a contrapartida financeira seja colocada à disposição
dos investidores pelos intermediários financeiros junto dos quais tenham emitido tal
ordem e não será concretizado o investimento, ficando as ordens dadas sem efeito.
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A não realização da Oferta pode implicar a não produção de efeitos do Contrato de
Compra e Venda, dadas as Condições Suspensivas aí previstas, tal como melhor
detalhadas no Capítulo 4.1 deste Prospeto. A não verificação das condições
suspensivas determinará, em última instância, o insucesso da aquisição da Media
Capital pelo Emitente. Ademais, tal insucesso acarretaria a perda do montante de € 10
milhões, desembolsados pelo Emitente a título de adiantamento para aquisição da
Vertix e, indiretamente, da Media Capital.
De igual modo, e tendo em consideração que o aumento de capital é uma condição
prévia ao financiamento sindicado de € 170 milhões detalhado no Capítulo 9.4 do
presente Prospeto, este financiamento também não se realizará.
Em acréscimo, caso a Oferta fique sem efeito, tal poderá ter um efeito substancial
adverso no negócio, condição financeira, resultados operacionais e perspetivas do
Emitente e determinar a manutenção de uma menor liquidez da ação do Emitente.
A finalidade a que se destinam os fundos provenientes da Oferta poderá não ser
cumprida
A aquisição da participação social detida pela Prisa na Vertix e, indiretamente, no
Grupo Media Capital, cujo preço foi acordado em €123,3 milhões, será parcialmente
financiada pela Oferta, na medida em que o produto líquido da Oferta, no valor de
aproximadamente € 84,3 milhões, será alocado ao financiamento da operação de
aquisição do Grupo Media Capital. A restante parcela do preço de aquisição, de
aproximadamente € 39,0 milhões, será financiada através do financiamento sindicado
no montante total de € 170 milhões, melhor descrito no capítulo 9.4. infra do
Prospeto.
Esta aquisição encontra-se regulada através do Contrato de Compra e Venda, que se
encontra sujeito a um conjunto de condições suspensivas, cuja concretização e
cumprimento integral e pontual não dependem, sem mais, da decisão do Emitente.
Desta forma, o Emitente não pode garantir a concretização da referida aquisição, pelo
que, a ser assim, o Emitente poderá receber os fundos advenientes da Oferta sem que
venham a estar reunidas as condições para os alocar à finalidade visada, cenário em
que o Conselho de Administração da Cofina considera vir a propor à Assembleia
Geral uma redução do capital na mesma medida do presente aumento de capital, não
se realizando também o financiamento previsto.
O preço de mercado das ações da Cofina poderá ser inferior ao preço de
subscrição
O Emitente não pode assegurar aos potenciais investidores que o preço de mercado
das ações da Cofina permanecerá igual ou superior ao preço de subscrição das Novas
Ações a emitir no âmbito da presente Oferta. Caso ocorra uma descida no preço de
mercado das ações da Cofina após o exercício irrevogável dos direitos de subscrição
das Novas Ações (após as 15h00m do dia 5 de março de 2020), os investidores que
tenham exercido tais direitos sofrerão uma perda imediata ainda que não realizada. O
Emitente não pode igualmente garantir aos investidores que, após subscrição das
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Novas Ações, será possível alienar ações da Cofina a um preço igual ou superior ao
preço de subscrição, assim como não pode garantir que o valor de negociação das
Novas Ações virá a ser igual ou superior ao valor de cotação das ações da Cofina
anteriormente ao aumento de capital. O preço de mercado das ações da Cofina é
volátil e pode estar sujeito a flutuações por razões imprevisíveis.
Não haverá lugar a qualquer compensação, caso os direitos de subscrição cessem
por não terem sido exercidos até ao prazo limite ou caso não se tenha
desenvolvido um mercado para a sua transação
O período de subscrição das Novas Ações pelo exercício de direitos de subscrição
inicia-se às 8h30m do dia 25 de fevereiro de 2020 (hora de Lisboa) e termina às
15h00m do dia 10 de março de 2020 (hora de Lisboa). Os acionistas devem estar
cientes de que alguns intermediários financeiros poderão estabelecer o seu próprio
período limite para aceitação de ordens, mas sem exceder o período de subscrição.
Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos ou alienados até ao final do
período de subscrição, os mesmos cessarão sem contrapartida, não havendo lugar a
qualquer compensação por esse facto.
A Cofina solicitou a admissão à negociação dos direitos de subscrição no Euronext
Lisbon, mas não é possível garantir o desenvolvimento de um mercado ativo para a
sua transação.
O free float das ações da Cofina poderá reduzir-se
Não obstante os compromissos de subscrição de alguns acionistas da Cofina conforme
descritos no Capítulo 12.2.2 do presente Prospeto, estes poderão não exercer os seus
direitos de subscrição de Novas Ações, o que poderá levar a uma maior concentração
do capital social da Cofina nos restantes acionistas, com a consequente redução do
respetivo free float, o que poderá ter um efeito adverso sobre a liquidez das ações
representativas do capital social da Cofina.
Ademais, a Pluris Investments, S.A. e o Abanca Corporación Bancária S.A., que não
são atualmente acionistas do Emitente manifestaram a sua intenção de assumir
posições relevantes no capital social da Cofina. No que respeita à Pluris Investments,
S.A. esta entidade assumiu um compromisso de subscrição, tendo comunicado ao
Emitente a aquisição de direitos de subscrição a diversos acionistas titulares de
participações qualificadas, conforme descrito no Capítulo 12.2.2 do presente Prospeto.
Tal poderá implicar que um número reduzido de acionistas detenha parte expressiva
do capital social da Cofina (ver, para o efeito, o Capítulo 11.1. e o Capítulo 12.2.2. do
Prospeto).
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A venda de um número substancial de ações em mercado regulamentado poderá
levar a uma redução do preço das ações da Cofina
A ocorrência de vendas de um número substancial de ações no mercado, ou a
perceção que essa venda possa vir a verificar-se, poderá afetar negativamente o preço
de mercado das ações da Cofina ou a capacidade de a Cofina angariar capital através
de uma futura oferta pública de ações, em particular tendo em consideração o
reduzido free float da Cofina, a liquidez pouco expressiva das respetivas ações e a
diminuta profundidade a nível de volume de ordens de compra e venda de ações da
Cofina.
Os acionistas que não exerçam todos os seus direitos sofrerão uma diluição
significativa da sua percentagem de titularidade das ações da Cofina
A presente Oferta visa permitir à Cofina o aumento do respetivo capital de uma forma
que atribua aos seus acionistas a oportunidade de subscreverem as Novas Ações a
emitir. Os acionistas que não exerçam os seus direitos de preferência na subscrição
das Novas Ações verão a respetiva proporção de titularidade e direitos de voto na
Cofina reduzidos assim como da sua percentagem de titularidade de ações ordinárias
da Cofina após a conclusão da Oferta. Em caso de total subscrição do aumento de
capital, essa diluição será equivalente a 64,81%, resultante do quociente entre a
quantidade de novas ações emitidas no âmbito da Oferta e a quantidade total de ações
representativas do capital social do Emitente após a Oferta. A título exemplificativo,
para os atuais acionistas que não exerçam os seus direitos no âmbito da Oferta, uma
participação no capital correspondente a 1% será reduzida para cerca de 0,35%, após
o aumento de capital, assumindo que o acionista não exerce qualquer direito de
subscrição e que o aumento é totalmente subscrito (o que é condição de sucesso da
Oferta).
Mesmo que o acionista opte por vender os seus direitos de preferência, o valor da
contrapartida recebida poderá não ser suficiente para compensar o acionista vendedor
pela diluição da sua percentagem na titularidade de ações ordinárias da Cofina que
poderá resultar da Oferta.
A informação financeira consolidada pró-forma e não auditada é apresentada
apenas para efeitos ilustrativos e pode não ser uma indicação da condição
financeira do Emitente ou dos resultados operacionais no seguimento do
Contrato de Compra e Venda
Tendo em conta a importância do Contrato de Compra e Venda, o Emitente incluiu
neste Prospeto informação financeira consolidada pró-forma, cuja preparação é da sua
responsabilidade, referente ao ano que terminou a 31 de dezembro de 2018 e ao
período intercalar de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, tendo sido objeto
de relatório de garantia de fiabilidade emitido pela Ernst & Young Audit &
Associados - SROC S.A. no dia 14 de fevereiro de 2020.
A referida informação financeira consolidada pró-forma foi preparada pelo Emitente
para ilustrar, numa base pró-forma, o impacto da aquisição regulada pelo Contrato de
Compra e Venda na demonstração consolidada da posição financeira do Emitente para
o período intercalar de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 e na
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demonstração consolidada dos resultados do Emitente do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018. A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada com
base em informação financeira preparada por outra entidade que não o Emitente e
relativamente à qual o Emitente não pode assumir qualquer responsabilidade quanto à
correção. A informação financeira consolidada pró-forma foi, ainda, preparada para
refletir uma situação hipotética e, consequentemente, não se destina a representar, e
não representa a posição financeira consolidada ou os resultados consolidados do
Grupo, caso a aquisição regulada pelo Contrato de Compra e Venda tivesse ocorrido
nas datas aí indicadas.
A não submissão de ordens de subscrição pelos acionistas e terceiros que
assumiram compromissos de subscrição poderá vir a ter um impacto substancial
adverso no negócio, condição financeira, resultados operacionais e perspetivas do
Emitente.
Alguns acionistas e entidades terceiras assumiram o compromisso, até à data do
Prospeto, de subscrever determinados montantes das Novas Ações (conforme descrito
infra no Capítulo 12.2.2 do presente Prospeto). Se estes compromissos não se
concretizarem em efetivas ordens de subscrição, a presente Oferta poderá não ser
bem-sucedida, o que poderá ter um efeito substancial adverso no negócio, condição
financeira, resultados operacionais e perspetivas do Emitente.
A volatilidade do mercado poderá desencadear uma queda do preço das ações da
Cofina e do valor do investimento
As ações representativas do capital social da Cofina encontram-se admitidas à
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, podendo a cotação das ações
representativas do capital social da Cofina variar.
O preço de mercado das ações da Cofina esteve sujeito a grande volatilidade no
passado, e poderá estar sujeito a maiores flutuações em resposta a diversos fatores
(muitos dos quais não estão sob controlo da Cofina). Estes fatores são,
designadamente:
(i) Os próprios fatores de risco descritos no Prospeto;
(ii) A entrada de novos concorrentes no mercado em que em cada momento o
Emitente atuar;
(iii)Fatores como alterações legislativas, regulamentares e fiscais em Portugal e
em outras jurisdições em que o Grupo Cofina e o Grupo Media Capital
operem;
(iv) Flutuações nos resultados operacionais da Cofina e do Grupo Media Capital e
nas expetativas dos investidores a esse respeito;
(v) Condições gerais da economia portuguesa, o défice orçamental e a
sustentabilidade da dívida pública;
(vi) Condições políticas e a perceção de estabilidade em Portugal e da União
Europeia;
(vii) Alterações reais ou estimadas da atividade, resultados e situação financeira da
Cofina, do Grupo Media Capital e das respetivas participadas;
(viii) Variações nas estimativas financeiras e das recomendações dos analistas no
que respeita à Cofina ou aos setores onde atue bem como variações nas
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condições dos mercados financeiros e de capitais em geral (nomeadamente do
mercado de valores mobiliários em Portugal);
(ix) Anúncios feitos pela Cofina ou pelos seus concorrentes sobre contratos
significativos, acordos sobre fusões e aquisições, novos serviços e produtos,
qualquer evento operacional importante ou emissão ou vendas futuras de ações
da Cofina;
(x) Mudanças na perceção que os investidores tenham da Cofina e do ambiente de
investimento.
Esta volatilidade poderá ter um efeito negativo no preço de mercado das ações da
Cofina.
Os fatores genéricos de mercado e do setor podem afetar desfavoravelmente o preço
de mercado das ações da Cofina, independentemente do desempenho operacional das
suas participadas.
Além disso, se um número significativo de ações da Cofina for adquirido por um
número limitado de investidores institucionais, o número de entidades titulares das
ações da Cofina poderá ser reduzido, o que, consequentemente, pode ter uma
influência negativa sobre a liquidez das ações. Como resultado, o preço das ações da
Cofina pode alterar-se e os investidores podem não conseguir comprar ou vender as
ações da Cofina pelo preço na altura esperado e, em particular, o preço das ações da
Cofina pode ser maior ou menor do que o Preço da Oferta.
A Cofina poderá não conseguir pagar dividendos
A Cofina não pagou dividendos referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, na
medida em que foram aprovadas em assembleia geral as respetivas propostas de
transitar os resultados líquidos dos exercícios para reservas livres. Ademais, a Cofina
poderá não pagar dividendos nos próximos anos.
Em particular, no âmbito do financiamento com vista à obtenção de fundos para a
liquidação de parte do preço de aquisição da Grupo Media Capital, bem como para
refinanciamento da dívida do Emitente e do Grupo Media Capital, está prevista, entre
outros, a criação de restrições à distribuição de bens a acionistas, incluindo a
distribuição de dividendos pelo Emitente, designadamente (i) que a distribuição de
dividendos e outros bens esteja restringida nos primeiros três anos após a celebração
do Subscription Agreement conforme melhor detalhado no Capítulo 9.3 do presente
Prospeto.
Assim, para além de depender de decisão dos respetivos acionistas, o pagamento de
dividendos futuros, estará sujeito às condições verificadas em cada momento,
incluindo os resultados líquidos, proveitos, situação financeira, disponibilidade de
reservas distribuíveis, perspetivas futuras, condições de negócio, restrições assumidas
em contratos de financiamento a celebrar e outros fatores relevantes.
A Cofina espera que a principal fonte de receitas para o pagamento de dividendos aos
seus acionistas consista em dividendos pagos pelas suas subsidiárias, atuais ou
futuras. A capacidade de pagar dividendos é determinada de forma independente
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pelos órgãos sociais competentes de cada subsidiária em conformidade com as regras
de distribuição de dividendos aplicáveis a cada uma das subsidiárias envolvidas.
Finalmente, para além do referido Subscription Agreement, a Cofina e/ou suas
participadas poderão celebrar outros contratos de financiamento no futuro que
contenham disposições que limitem ou restrinjam o pagamento de dividendos, ou
imponham o reembolso antecipado dos valores mutuados em função dos resultados
obtidos, o que poderá limitar ou restringir a capacidade da Cofina para pagar
dividendos.
Os direitos dos acionistas no quadro da lei portuguesa poderão diferir dos
direitos reconhecidos a acionistas por ordenamentos que não o português
A Cofina é uma sociedade aberta regida pelo direito português e os direitos dos
titulares das suas ações são os decorrentes dos Estatutos da Cofina e dos direitos
societários e dos valores mobiliários portugueses, independentemente da lei nacional
aplicável aos respetivos acionistas.
Os direitos dos acionistas, bem como outras questões que influenciem aqueles
direitos, poderão ser diferentes em Portugal relativamente a outras jurisdições cuja
legislação seja aplicável aos acionistas da Cofina. Adicionalmente, a possibilidade de
acionistas proporem ações contra a Cofina e seus administradores ao abrigo de
regimes jurídicos estrangeiros e a exequibilidade de decisões judiciais ou arbitrais
proferidas contra a Sociedade ou qualquer um dos seus responsáveis fora de Portugal
está sujeita à verificação de determinados requisitos legais e poderá estar sujeita a
algumas limitações.
Ao abrigo do direito português, é reconhecida aos acionistas a possibilidade de
requererem a declaração de nulidade ou anulação de deliberações que violem
disposições legais ou estatutárias. Tais medidas podem ser tomadas, por exemplo,
com respeito a deliberações adotadas relativamente aos pagamentos de dividendos,
aumentos ou reduções do capital social ou quaisquer outras alterações aos estatutos,
bem como deliberações relativas a fusões ou cisões.
Tal pedido, no caso do aumento do capital social de uma sociedade aberta, pode levar
a que as ações emitidas na sequência de um aumento do capital cuja deliberação é
alvo de tal impugnação não sejam fungíveis com as já existentes até que se resolva o
litígio, nos termos previstos no artigo 25.º, alínea b), do CódVM, e para além do prazo
genérico de 30 dias após aprovação da deliberação relevante previsto no artigo 25.º,
al. a), do mesmo Código, durante o qual as novas ações emitidas constituem uma
categoria autónoma.
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Quaisquer futuros aumentos do capital da Cofina podem ter um impacto
negativo no preço das ações e os acionistas existentes poderão sofrer uma
diluição do capital por eles detido na medida em que não sejam capazes de
participar em tais aumentos de capital
A Cofina pode vir, no futuro, a aumentar novamente o seu capital social, por entradas
em dinheiro ou em espécie, designadamente para financiar quaisquer aquisições ou
investimentos, ou para reforçar o seu balanço. Tal aumento de capital, a ocorrer, pode
ter um impacto negativo no preço das ações da Cofina. De acordo com a lei
portuguesa, os acionistas têm um direito proporcional de preferência na subscrição de
aumentos de capital, por entradas em dinheiro, no caso de emissão de novas ações ou
de outros valores mobiliários que deem ao seu titular a possibilidade de adquirir novas
ações. Este direito pode ser limitado ou suprimido por deliberação tomada em
assembleia geral. Nestes casos, a participação social dos acionistas no capital social
da Cofina pode sofrer uma diluição.
O exercício dos direitos de preferência na subscrição por certos acionistas não
residentes em Portugal pode igualmente ser restringido pela lei aplicável, bem como
pelas práticas ou outras regras, e tais acionistas podem estar impedidos de exercer
esses direitos. Os acionistas em jurisdições fora de Portugal que não consigam ou
possam exercer os seus direitos de preferência na subscrição no caso de um futuro
aumento de capital podem sofrer diluição do capital por eles detido.
A Cofina não pode assegurar aos investidores que o registo do aumento de
capital na Conservatória do Registo Comercial e a subsequente admissão à
negociação das Novas Ações terá lugar na data prevista
A admissão à negociação no Euronext Lisbon das Novas Ações a emitir no âmbito da
Oferta, pressupõe o registo do correspondente aumento do capital social da Cofina na
Conservatória do Registo Comercial (o qual está previsto que venha a ocorrer no dia
12 de março de 2020) na sequência da liquidação da Oferta, estando a referida
admissão à negociação prevista para o dia 13 de março de 2020. A Cofina não pode
assegurar aos investidores que tal registo terá lugar quando previsto e, caso se
verifique um atraso, poderá existir um espaço temporal relevante entre o pagamento
do preço da Oferta e o recebimento das Novas Ações. Adicionalmente, a finalização
de tal registo está igualmente sujeita à interpretação da legislação aplicável, dos
Estatutos da Cofina e das suas deliberações societárias relevantes por parte das
conservatórias de registo comercial portuguesas (incluindo no que respeita a aspetos
do regime legal das ações sem valor nominal, designadamente o valor de emissão de
ações e cifra do capital social, não obstante a Cofina entender que não há fundamento
para tais aspetos terem influência na data prevista para o registo comercial e sua
finalização).
Do mesmo modo, um atraso na admissão à negociação das Novas Ações poderá afetar
a liquidez das mesmas.
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Ausência de notação de risco (rating)
O Emitente não dispõe de notação de risco (rating) e não foi requerida a atribuição de
notação de risco ao Emitente e, por conseguinte, os investidores não poderão avaliar o
risco do investimento nas ações da Cofina com base numa notação de risco.
As ações da Cofina podem não ser adequadas ao perfil dos investidores
adquirentes de direitos de subscrição de Novas Ações
Não obstante os deveres de informação e adequação que recaem sobre os
intermediários financeiros, cada potencial investidor nas Novas Ações deve
determinar a adequação do investimento tendo em atenção as suas próprias
circunstâncias.
Em particular, estes investidores deverão:






Ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação
ponderada das ações da Cofina, das vantagens e dos riscos do investimento nas
ações da Cofina e da informação contida ou incorporada por remissão neste
Prospeto ou em qualquer adenda ao mesmo;
Ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no
contexto da sua particular condição financeira, um investimento nas ações da
Cofina e o impacto das mesmas na sua carteira de investimentos;
Ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os
riscos inerentes a um investimento nas ações da Cofina; e
Perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às ações da
Cofina e estar familiarizados com os mercados financeiros relevantes, se
necessário com assessoria de um consultor financeiro ou outro adequado, bem
como ser capaz de avaliar cenários possíveis relativamente a fatores
económicos, tributários, de taxas de juro ou outros que possam afetar o seu
investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis.

2.2.Riscos relacionados com a atividade e o setor do Emitente
Os contratos de distribuição em que a atividade da Cofina e do Grupo Media
Capital no setor televisivo está assente podem sofrer incumprimentos pelos
operadores de distribuição ou podem não ser renovados ou ser renovados em
condições desfavoráveis
A atividade da Cofina e do Grupo Media Capital no setor televisivo está, em larga
medida, assente nos contratos com operadores de distribuição de serviços de televisão
por subscrição, que disponibilizam os canais da Cofina e do Grupo Media Capital ao
público através das suas plataformas. Com efeito, a 31 de dezembro de 2019, as
receitas da Cofina originadas nos contratos com os operadores de distribuição,
ascendiam, a nível global, a aproximadamente € 8,8 milhões.
Os contratos são celebrados com cada operador de distribuição, nomeadamente a
MEO, a NOS, a Vodafone e a Nowo por um determinado período de tempo,
usualmente com uma duração igual ou superior a três anos. Para além do risco de
incumprimento pelos operadores de telecomunicações, releva o risco de não
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renovação dos contratos com esses operadores, ou renovação em condições
desfavoráveis, situações em que as receitas do Emitente e do Grupo Media Capital
seriam afetadas negativamente.
Este risco, quanto à sua verificação, apresenta uma probabilidade média e a sua
ocorrência, a verificar-se, terá impactos negativos nas atividades do Emitente e do
Grupo Media Capital, na evolução dos seus negócios, nos seus resultados
operacionais, na sua situação financeira, nos seus proveitos, no seu património e na
sua liquidez, bem como nas perspetivas futuras do Emitente e do Grupo Media
Capital ou na sua capacidade de atingir os objetivos visados.
A receita decorrente da publicidade poderá sofrer reduções, que poderá ter um
impacto negativo para o Emitente
A atividade do Emitente depende das suas receitas publicitárias, pelo que a redução
do valor de faturação em publicidade ou a mera redução da respetiva margem,
poderão ter um impacto negativo nos negócios do Emitente.
Uma parte da receita operacional do Emitente decorre da publicidade. Embora as
receitas da CMTV decorrentes de publicidade e venda de direitos televisivos
apresentem uma evolução positiva, a publicidade no segmento da imprensa escrita
continua em queda e, nos últimos anos, tem-se assistido a uma ameaça,
designadamente por parte da Google e do Facebook, à manutenção do nível de
receitas decorrentes da publicidade, pela sua veiculação através da internet.
Estas ameaças associam-se à expectativa, que parece denotar-se, dos consumidores
para que o acesso aos conteúdos, e logo também à publicidade, seja gratuito.
Para além disso, a apetência dos consumidores por publicidade é cíclica, em face das
diferentes fases de cada ciclo económico.
O Emitente não pode prever a evolução do mercado de publicidade, seja no curto,
médio ou longo prazo. Uma quebra significativa na receita pode afetar negativamente
a receita operacional do Emitente. O mesmo poderá ocorrer com o Grupo Media
Capital.
No exercício de nove meses terminado em 30 de setembro de 2019, as receitas de
publicidade representaram cerca de 30,3% das receitas operacionais consolidadas do
Grupo Cofina (e aproximadamente 31,5% no ano de 2018). Em 2018, as receitas
publicitárias totais da Cofina reduziram-se em 5,3%, devido a uma diminuição no
segmento da imprensa (-10,5%), não obstante o aumento no segmento televisivo
(45,4%). No período de nove meses findo a 30 de setembro de 2019, as receitas
publicitárias totais da Cofina diminuíram 0,5% face ao período homólogo, o mesmo
tendo ocorrido com o Grupo Media Capital (redução de 7%, de acordo com a
informação publicamente disponível).
De facto, entre muitos outros fatores, a faturação do Grupo Cofina e do Grupo Media
Capital em publicidade dependerá (i) da liderança de audiências, as quais, por sua vez,
poderão resultar do sucesso ou insucesso dos conteúdos transmitidos ou da sua
capacidade para reter colaboradores chave, de alterações nos sistemas de medição de
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audiências ou da amostra utilizada para a sua medição, e da capacidade do Grupo
Cofina e do Grupo Media Capital para produzirem e/ou adquirirem direitos de difusão
de conteúdos do interesse generalizado do grande público e atrair espectadores,
ouvintes e leitores, bem como (ii) da disponibilidade das empresas que procuram o
Grupo Cofina e o Grupo Media Capital para, através dos canais, estações de rádio e
das publicações periódicas do Grupo Cofina e do Grupo Media Capital, realizar
atividades publicitárias das suas marcas, produtos e serviços e continuar a efetuar
investimentos publicitários utilizando para o efeito os referidos canais, estações de
rádio e publicações.
Este risco, quanto à sua verificação, apresenta uma probabilidade elevada e a sua
ocorrência, a verificar-se, terá impactos negativos nas atividades do Emitente e do
Grupo Media Capital, na evolução dos seus negócios, nos seus resultados
operacionais, na sua situação financeira (nomeadamente por via de eventuais
imparidades que tenham de ser registadas nas demonstrações financeiras
consolidadas), nos seus proveitos, no seu património e na sua liquidez, bem como nas
perspetivas futuras do Emitente e do Grupo Media Capital ou na sua capacidade de
atingir os objetivos visados.
O Emitente e o Grupo Media Capital atuam num mercado muito concorrencial e
a retenção de colaboradores chave pode ser dificultada
O Emitente e o Grupo Media Capital atuam num mercado muito concorrencial, sendo
exigível, a todo o tempo, que disponibilizem produtos diferenciados e inovadores face
aos que são oferecidos pelas empresas concorrentes.
Nos mercados da imprensa, televisão e rádio (através da Media Capital) surgem
concorrentes tradicionais a par de plataformas multinacionais de conteúdo audiovisual
e música online (p.ex. Netflix, Amazon, HBO) com novos prestadores de conteúdo
online e agregadores de notícias (news aggregators, como por exemplo Google
News). A concorrência entre empresas que oferecem conteúdos online é intensa e
sujeita à entrada de novos concorrentes, os quais poderão ter melhor condição e / ou
recursos financeiros do que a Cofina e o Grupo Media Capital.
A capacidade de manter a posição competitiva do Emitente e do Grupo Media Capital
nos mercados da imprensa, televisão e rádio depende de uma panóplia de fatores, os
quais não são totalmente controláveis pelo Emitente, como sejam:
a) Oferta de conteúdos, nomeadamente de imprensa que mantenham o interesse
dos leitores e espectadores;
b) Retenção de leitores e espectadores, seja de conteúdos em formato impresso,
seja digital, seja televisivos, bem como capacidade de cativar novos leitores e
espectadores;
c) Popularidade, funcionalidade, adaptabilidade, desempenho e segurança dos
produtos oferecidos, quando comparados aos dos concorrentes;
d) Oferta de novos produtos digitais e sua monetização;
e) Estratégia de fixação de preços dos produtos
f) Capacidade de comercializar os produtos e de oferecer aos anunciantes um
retorno atrativo sobre o investimento em publicidade;
g) Captação, retenção e motivação de colaboradores, e especialmente, retenção
de talento;
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h) Reputação do Emitente (e do Grupo Media Capital) e força das suas marcas; e
i) Níveis de audiências.
No que respeita, em particular, à captação, retenção e motivação de colaboradores
referido na al. g) supra, a competitividade, sucesso e sustentabilidade do negócio do
Emitente e do Grupo Media Capital dependem da sua capacidade de empregar e reter
os colaboradores certos, nomeadamente os que tenham maior influência na captação e
retenção dos espectadores e dos leitores.
A implementação dos planos estratégicos de negócios do Emitente pode ser
prejudicada pelo insucesso na construção de uma cultura corporativa resiliente, pelo
insucesso no recrutamento ou retenção de colaboradores-chave e personalidades
relevantes da informação e entretenimento, pela perda inesperada desses
colaboradores e personalidades ou pela pouca atratividade dos planos de incentivo do
Emitente e do Grupo Media Capital.
Os concorrentes diretos e indiretos do Emitente e do Grupo Media Capital, dentro e
fora dos mercados em que operam, competem por esses colaboradores-chave e
personalidades do entretenimento e informação. A não atração e retenção desses
colaboradores-chave pode ameaçar audiências e o sucesso da atividade do Emitente e
do Grupo Media Capital.
Em suma, a sustentabilidade do Emitente e do Grupo Media Capital e o sucesso dos
seus negócios está dependente da sua posição face aos seus concorrentes diretos nos
mercados em que atua, independentemente da plataforma de distribuição utilizada, ou
da natureza dos serviços em causa.
Este risco, quanto à sua verificação, apresenta uma probabilidade elevada e a sua
ocorrência, a materializar-se em maior ou menor medida, terá impactos negativos nas
atividades do Emitente e do Grupo Media Capital, na evolução dos seus negócios, nos
seus resultados operacionais, na sua situação financeira, nos seus proveitos, no seu
património e na sua liquidez, bem como nas perspetivas futuras do Emitente e do
Grupo Media Capital ou na sua capacidade de atingir os objetivos visados.
O Emitente considera que o fundo de maneio, definido pela diferença entre os
ativos correntes e os passivos correntes, do Grupo Cofina não é suficiente para as
suas necessidades atuais, ou seja, para um período de 12 meses contados da data
de publicação do presente Prospeto, atendendo a que se estima que será negativo
em cerca de € 11,5 milhões, o que poderá ter um efeito adverso na situação
financeira do Emitente
Dado que a geração de cash flow está dependente de inúmeros fatores que à data não
são passíveis de serem antecipados pelo Grupo Cofina, o Emitente não consegue na
presente data determinar com precisão qual o momento em que a insuficiência de
fundo de maneio se irá materializar, uma vez que a ocorrer, essa circunstância sempre
dependerá do volume e momento dos cash flows efetivamente gerados.
Caso os mecanismos a que o Emitente pretende recorrer para suprir essa eventual
insuficiência (melhor descritos no Capítulo 5.7. do presente Prospeto) não venham a
ser implementados com sucesso, o Emitente não pode garantir que terá possibilidade
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de angariar, através de outras fontes de financiamento alternativas, os fundos
necessários para fazer face ao valor negativo do fundo de maneio, o que poderá
determinar um efeito negativo substancial na situação financeira do Emitente
podendo, no limite, conduzir a uma situação de insolvência.
O Emitente está exposto a riscos económicos e financeiros
O Emitente considera que se encontra exposto a um conjunto de riscos diversificados
decorrentes da sua atividade, concretamente ao nível das suas unidades operacionais,
dos quais se destacam os seguintes fatores de risco:
(i) Risco de crédito
O risco de crédito está essencialmente relacionado com as contas a receber resultantes
das operações das empresas do Grupo Cofina, o qual procura ser minorado pela
política de descontos financeiros de antecipação ou pronto pagamento instituída. Em
30 de setembro de 2019, as contas a receber de clientes do Grupo Cofina totalizavam
€ 6.574.546 (€ 5.820.863 em 31 de dezembro de 2018). Não há garantia de que o
Emitente seja capaz de limitar com sucesso os efeitos adversos deste risco na sua
atividade, condição financeira, resultado e perspetivas futuras.
(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez pode materializar-se se as fontes de financiamento do Emitente,
como sejam os fluxos de caixa operacionais, de desinvestimento e os fluxos de caixa
obtidos de operações de financiamento, não satisfazerem as suas necessidades de
financiamento, como sejam as saídas de caixa para atividades operacionais de
remuneração e reembolso de dívida, investimento e remuneração dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2019, as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo
Cofina evidenciavam que os ativos correntes eram inferiores aos passivos correntes
em aproximadamente € 58 milhões (e em € 49 milhões em 31 de dezembro de 2018).
No entanto, a 31 de dezembro de 2018, era convicção do Conselho de Administração
do Grupo que, com base nas linhas de crédito disponíveis à data, no valor de,
aproximadamente, € 44 milhões, bem como na expectativa de libertação de fluxos de
caixa operacionais no exercício seguinte, este desequilíbrio se encontrava
devidamente controlado.
O Emitente espera financiar uma parte dos investimentos necessários com os cashflows gerados pelas suas atividades, empréstimos bancários e/ou outros meios de
financiamento. A adequada gestão do risco de liquidez poderá não ser assegurada de
forma eficaz pelo Emitente, pelo que poderá ter um impacto indesejado na sua
atividade, obrigando o Emitente a recorrer de forma mais significativa a fontes
externas para financiar determinados investimentos, nomeadamente através de
empréstimos bancários ou do recurso aos mercados de capitais.
Neste âmbito, o Emitente não pode assegurar que terá capacidade para captar o
financiamento necessário para os investimentos que a sua atividade exija em
condições aceitáveis ou ótimas, ou de que conseguirá sequer angariá-los.
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Adicionalmente, as condições dos mercados financeiros poderão afetar adversamente
a capacidade do Emitente obter financiamento.
Caso não consiga angariar tais financiamentos, o Emitente poderá ver-se forçado a
reduzir ou diferir os investimentos necessários, o que poderá ter consequências
materiais adversas na atividade, situação financeira ou resultados operacionais do
Emitente.
(iii) Risco de taxa de juro
O risco da taxa de juro está essencialmente relacionado com os juros suportados com
a contratação de programas de papel comercial e empréstimos obrigacionistas a uma
taxa de juro variável.
A 31 de dezembro de 2018, a sensibilidade do Grupo Cofina, medida como a variação
nos resultados financeiros, a alterações no indexante de taxa de juro de menos 1 ponto
percentual era de € 463.445 positivos e a alterações de mais 1 ponto percentual, de €
463.445 negativos.
Tendo em consideração o endividamento a que o Grupo Cofina se encontra exposto,
eventuais flutuações da taxa de juro poderão ter um impacto indesejado sobre os
resultados.
(iv) Risco de Imparidade de goodwill
O Grupo apresenta um valor de goodwill nas demonstrações financeiras consolidadas
que ascende a € 84 milhões. O goodwill não é amortizado mas sujeito a testes de
imparidade numa base mínima anual.
A análise de imparidade de goodwill requer a determinação do justo valor e / ou do
valor de uso dos ativos em questão (ou de algumas unidades geradoras de caixa).
Este processo requer um elevado número de julgamentos, nomeadamente a estimativa
de fluxos de caixa futuros associados aos ativos ou às respetivas unidades geradoras
de caixa e a determinação de uma taxa de desconto apropriada para o apuramento do
valor presente dos referidos fluxos de caixa. Esses cálculos exigem o uso de
estimativas e pressupostos que em caso de alteração podem ter impacto na quantia
recuperável estimada.
Assim sendo, o valor deste ativo poderá vir a ser afetado por eventuais evoluções
adversas das condições futuras de mercado e económicas, quotas de mercado, rédito,
evolução de margens, entre outros.
Os referidos fatores de risco económicos e financeiros apresentam uma relevância
elevada e a sua ocorrência terá impactos negativos nas atividades do Emitente e do
Grupo Media Capital, na evolução dos seus negócios, nos seus resultados
operacionais, na sua situação financeira, nos seus proveitos, no seu património e na
sua liquidez, bem como nas perspetivas futuras do Emitente e do Grupo Media
Capital ou na sua capacidade de atingir os objetivos visados.
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Os mercados em que o Emitente e o Grupo Media Capital atuam dependem de
sistemas informáticos
Os mercados em que o Emitente e o Grupo Media Capital atuam dependem, de forma
mais ou menos intensa, de sistemas informáticos. Por outro lado, o Emitente
disponibiliza ao público soluções tecnológicas as quais permitem aceder aos seus
conteúdos, como aplicações (tais como o Nonio, o Correio da Manhã e a Flash) e
portais na internet.
A manutenção de sistemas informáticos adequados ao desenvolvimento das suas
atividades é um fator crítico para o Emitente e para o Grupo Media Capital.
Por outro lado, os sistemas informáticos são vulneráveis a um conjunto de problemas,
como seja, mau funcionamento de hardware e software, vírus ou pirataria,
necessitando, por outro lado, de atualizações constantes. Os sistemas informáticos
necessitam de ser atualizados periodicamente e é possível que o Emitente não logre
implementar as referidas atualizações no momento adequado, ou que as atualizações
funcionem de forma deficiente. Potenciais ataques informáticos ou de pirataria aos
meios informáticos disponibilizados pelo Emitente podem acarretar perdas ou furto de
informação sensível ou de dados de clientes. As referidas ameaças são cada vez mais
sofisticadas e o Emitente ao enfrentar os problemas identificados, pode não ter
condições para assegurar, atempada e apropriadamente, a sua resolução.
Todos estes fatores podem ter um impacto adverso no desenvolvimento normal das
atividades do Emitente e do Grupo Media Capital e, consequentemente, na sua
posição comercial, nos seus resultados e nas suas operações e expectativas.
Variações nas preferências dos consumidores e mudanças demográficas poderão
ter um impacto negativo nos negócios do Emitente e do Grupo Media Capital e
nos resultados das suas atividades
As preferências dos consumidores são voláteis e a capacidade do Emitente e do Grupo
Media Capital para se adaptarem às mesmas e, a todo o tempo, proporcionar
conteúdos que mereçam a escolha dos consumidores são determinantes para que o
Emitente e o Grupo Media Capital mantenham ou incrementem a sua posição. Não
obstante, tendo em atenção que o Emitente e, tanto quanto é do conhecimento público,
o Grupo Media Capital, se dirigem a um universo de consumidores que compreendem
a língua portuguesa, a sua atividade e o desenvolvimento do seu negócio estão
circunscritos a um mercado limitado por esse fator. A eventual incapacidade para
produzir e/ou adquirir direitos de difusão de conteúdos que sejam do interesse
generalizado do grande público, a par das variações de preferência (decorrentes, entre
outros fatores, de mudanças demográficas, da inovação tecnológica ou de fatores
subjetivos, que são voláteis e nem sempre previsíveis) e de comportamentos dos
consumidores, podem ter impacto negativo nas contas do Emitente e do Grupo Media
Capital.
Por outro lado, no que respeita especialmente ao setor televisivo, existe o risco de
aumento dos custos de aquisição de conteúdos, com o consequente impacto na
margem do Emitente (e do Grupo Media Capital), reduzindo a sua rentabilidade e
geração de cash-flow. O desvio de espectadores de televisão dos canais televisivos –
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da Cofina e do Grupo Media Capital - para empresas concorrentes ou para outros
meios (designadamente meios não tradicionais) ou a redução da relevância da
televisão como plataforma publicitária, em geral, implicará uma redução das receitas
publicitárias, o que poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente e do
Grupo Media Capital e nos resultados das suas atividades.
O ambiente digital de comunicação e as mudanças tecnológicas poderão exigir
adaptações do modelo de negócio do Emitente e implicar custos adicionais para o
Emitente
O modelo de negócio poderá ter que se adaptar para assegurar as melhores condições
possíveis para competir num novo cenário digital e com operadores com serviços
agregadores de conteúdos. Por outro lado, há um inerente desafio de adaptação aos
diferentes meios de consumo (crescentemente móvel e multimédia) e aos tempos de
consumo (em direto / streaming, online / offline, em diferido / podcast). A
incapacidade do Emitente para se adaptar a estas modificações poderá ter um impacto
adverso nos seus negócios ou nos resultados das suas atividades.
De facto, e na perspetiva do Emitente, os mercados em que atua, assim como o Grupo
Media Capital estão sujeitos a um processo constante de modificações tecnológicas.
As mudanças na tecnologia geram um conjunto de riscos para o Emitente, nos quais
se incluem:
a) a performance de novos produtos;
b) o investimento em produtos que possam não corresponder às tendências de
mercado;
c) o desenvolvimento de produtos, aplicações ou plataformas digitais que se
possam relevar pouco atrativas para os consumidores, ou que sejam
rapidamente ultrapassadas por outras (atendendo, designadamente, à rapidez
com que a tecnologia se desenvolve, à expectativa dos consumidores, ávidos
por novidades tecnológicas a todo o momento e à oferta extremamente
competitiva dos concorrentes); e
d) o eventual aumento do custo de produção ou distribuição de produtos.
Tais mudanças implicam custos que, quando não compensados com receitas em
montante proporcional, terão um impacto adverso na rentabilidade do Emitente e, em
consequência, poderão condicionar o desenvolvimento da sua atividade.
Conforme referido, os avanços tecnológicos têm trazido novos métodos e canais de
distribuição e uso de conteúdos. Estes avanços modificam as preferências e
expectativas dos consumidores.
Em particular nos setores da rádio e da televisão, observa-se que estão também estão
sujeitos a rápidas mudanças tecnológicas, inclusivamente na maneira como o
conteúdo é entregue e os anúncios são distribuídos ao público, incluindo:
 dispositivos pessoais de áudio digital (por exemplo, smartphones, tablets),
alguns dos quais podem não ser compatíveis com as plataformas nas quais
atualmente o Emitente oferece ou planeia oferecer o seu conteúdo para o
público;
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estações de rádio por satélite;
fornecedores de conteúdo apenas disponíveis pela Internet, sistemas de cabo,
sistemas de transmissão direta via satélite, serviços de streaming e outras
plataformas de áudio digital; e
streaming on-demand e podcasting que permitem aos utilizadores ouvir a
programação em diferido e avançar rapidamente através de programação e / ou
anúncios.

Estas ou outras novas tecnologias têm o potencial de alterar os meios pelos quais os
anunciantes podem alcançar efetivamente o seu público-alvo.
O Emitente não pode prever quais os efeitos, caso se venha efetivamente a
concretizar, que a concorrência resultante destas mudanças tecnológicas nos métodos
de distribuição ou outras mudanças tecnológicas possam ter sobre a atividade e
negócio do Emitente e do Grupo Media Capital.
O Emitente pode não dispor de recursos para adquirir e implementar outras
tecnologias ou criar ou introduzir novos serviços que possam competir efetivamente
com estas mudanças tecnológicas nos métodos de distribuição ou outras tecnologias.
Ademais, mudanças na tecnologia e na forma como os consumidores interagem com
as novas tecnologias podem levar o Emitente e o Grupo Media Capital a investir cada
vez mais em pesquisa e desenvolvimento relacionados com produtos, serviços e
recursos, para que o Emitente e o Grupo Media Capital possam permanecer
competitivos.
Durante o período em que o Emitente e o Grupo Media Capital aumentam ou realizam
os referidos investimentos podem ver as suas margens de lucro reduzidas. Qualquer
um destes fatores pode afetar adversamente a atividade e os negócios do Emitente e
do Grupo Media Capital, a respetiva condição financeira e os seus resultados
operacionais.
Os conteúdos e serviços do Emitente e do Grupo Média Capital poderão ser alvo
de utilização abusiva e ilegal
A proliferação de atos de pirataria dos conteúdos e serviços do Emitente e do Grupo
Media Capital podem ter um impacto adverso nos resultados e atividade, na medida
em que permitem o acesso e exploração não autorizados por parte de terceiros sem
que o Emitente ou o Grupo Media Capital obtenham a correspondente compensação
financeira. Os avanços tecnológicos podem potenciar os atos de pirataria de conteúdo
e limitar a capacidade da Cofina de proteger os seus direitos de propriedade
intelectual a todo o tempo e da forma mais adequada possível. Se tais atos vierem a ter
lugar e o Emitente não for capaz de atuar de forma expedita e obviar a sua ocorrência
ou os respetivos efeitos, tal poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente
ou nos resultados das suas atividades.
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A utilização de direitos de propriedade intelectual de terceiros poderá trazer
custos adicionais para o Emitente e para o Grupo Media Capital
Para utilizarem direitos e propriedade intelectual de terceiros, o Emitente e o Grupo
Media Capital contam com autorizações não exclusivas concedidas como
contrapartida de uma remuneração, pelas entidades titulares de tais direitos. O
Emitente e o Grupo Media Capital não intervêm na determinação da remuneração
económica pelo uso destes direitos.
No setor particular da radiodifusão, o Emitente está obrigado a obter as licenças
necessárias para poder utilizar obras musicais e prestações artísticas (veja-se a título
de exemplo a obrigação de licenciamento pela PassMúsica). A obtenção de tais
licenças acarreta um custo que é determinado pelas entidades licenciadoras, sem
qualquer intervenção do Emitente ou do Grupo Media Capital.
Assim, se os custos de remuneração económica pela utilização de direitos de
propriedade intelectual de terceiros e de obtenção das licenças necessárias sofrerem
quaisquer variações significativas o Emitente e o Grupo Media Capital terão de
suportar necessariamente um efeito material adverso na sua posição financeira e
negócios.
A emissão dos canais televisivos poderá sofrer interrupções
A continuidade da emissão de canais televisivos já é – e com a aquisição do Grupo
Media Capital tornar-se-á mais ainda - essencial para o normal desenvolvimento das
atividades e do negócio do Emitente, bem como da geração de receitas. A emissão de
canais televisivos poderá cessar ou ser alvo de uma suspensão temporária no caso de
interrupção motivada por avarias de vários sistemas, determinadas pelas razões mais
diversas, de natureza técnica (por exemplo, falha sistémica dos sistemas e
equipamentos utilizados) ou não técnica com origem em ato humano (por exemplo,
atos de vandalismo ou terrorismo), incluindo ciberataques. Historicamente, não foram
registadas interrupções de emissão imputáveis ao Emitente, ainda que o Emitente não
possa garantir que tais interrupções não venham a ocorrer no futuro por razões que lhe
sejam imputáveis. O Emitente também não pode garantir que tais interrupções de
emissão dos canais televisivos não possam ocorrer no futuro por razões que lhe são
alheias, nomeadamente em virtude de eventos associados a falhas imputáveis aos
distribuidores de serviços de televisão ou à rede por estes utilizada. O Emitente dispõe
- e tanto quanto é do seu conhecimento, o Grupo Media Capital - de meios e serviços
de informação, continuidade, informática e técnica, que se encontram preparados para
agir em situação de emergência após a interrupção da emissão de canais da Cofina ou
do Grupo Media Capital por razões imputáveis ao Emitente ou ao Grupo Media
Capital, respetivamente, mas cuja eficácia e rapidez de atuação poderão não ser
suficientes.
O Emitente não desenvolve diretamente atividades operacionais
O Emitente, enquanto sociedade gestora de participações sociais, desenvolve direta e
indiretamente atividades de gestão sobre as suas participadas e não desenvolve
diretamente atividades operacionais, pelo que o cumprimento das obrigações por si
assumidas depende dos cash-flows gerados pelas suas participadas (nomeadamente da
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sua principal subsidiária, Cofina Media, S.A., e após a transmissão das ações
representativas do capital social da Vertix nos termos do Contrato de Compra e Venda
do Grupo Media Capital). O Emitente depende, assim, da distribuição de dividendos
pelas sociedades suas participadas, do recebimento de juros, do reembolso de
empréstimos concedidos e de outros cash-flows gerados por essas sociedades, bem
como de financiamentos concedidos pelas suas participadas.
2.3. Riscos legais e regulatórios
A Cofina e o Grupo Media Capital atuam em setores altamente regulados e a
atuação das autoridades competentes, bem como a eventual não renovação de
licenças, poderão ter impacto adverso nos negócios do Emitente ou do Grupo
Media Capital ou nos resultados das suas atividades
Os setores em que a Cofina e o Grupo Media Capital atua são altamente regulados. As
leis, regulamentos e diretivas, presentemente em vigor, disciplinam, entre outros
aspetos, a emissão, renovação, transferência e propriedade de licenças de difusão
televisiva e radiofónica, a calendarização, o conteúdo da programação televisiva e
radiofónica e o montante e conteúdo da publicidade comercial que pode ser
transmitida num dado período.
No que respeita, em particular, ao setor televisivo, estes aspetos são regulados pela
Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º
27/2007, de 30 de julho (na sua redação atualizada).
No exercício da sua atividade, o Emitente e o Grupo Media Capital encontram-se
sujeitos à supervisão das autoridades competentes, designadamente a ERC, a Anacom
(no caso do Grupo Media Capital) e a CNPD, bem como à fiscalização promovida
pela Direção-Geral do Consumidor.
Embora não exista histórico de falhas graves do Emitente no cumprimento de leis,
regulamentos e diretivas que lhe são aplicáveis, o Emitente não pode excluir a
possibilidade de as mesmas virem a ocorrer no futuro. A ocorrência de tais falhas ou a
tomada de decisão por parte de qualquer autoridade competente em virtude do não
cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias pelo Emitente ou pelo Grupo
Media Capital, em especial no domínio da atividade televisiva, poderá ter um impacto
adverso nos negócios do Emitente ou do Grupo Media Capital ou nos resultados das
respetivas atividades. O Emitente considera não ser de excluir a possibilidade de
litígios com a ERC (e correspondentes sanções) virem a afetar adversamente o
Emitente. De igual modo, o Emitente não pode excluir que o Grupo Media Capital
seja envolvido em litígios com a ERC que possam afetar negativamente o Grupo
Media Capital. A este respeito, é de destacar a particular atenção que a ERC atribui ao
cumprimento de regras sobre publicidade, nomeadamente a observância do limite
quantitativo de doze minutos por período horário no setor televisivo.
A emissão de canais televisivos poderá cessar por imposição da autoridade
competente (ERC) decorrente de eventual incumprimento de obrigações legais e/ou
regulatórias, em especial no domínio da atividade televisiva, ainda que o Emitente
disponha de meios legais de reação para o efeito.
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Por sua vez, as licenças de rádio são emitidas e renovadas pela ERC nos termos da Lei
n.º 54/2010, de 24 de dezembro (na sua redação atualizada), que aprova a Lei da
Rádio (regulando o acesso à atividade de rádio no território nacional e o seu exercício,
definindo, entre outros aspetos, os termos de atribuição de licenças ou autorizações,
respetivos prazos, renovação, extinção ou suspensão, alguns termos da programação e
limitações à difusão de materiais publicitários), desde que determinadas condições
estejam reunidas.
A emissão de rádio poderá cessar por imposição da ERC, por força do incumprimento
de obrigações legais e/ou regulatórias, sem prejuízo dos meios legais de reação para o
efeito.
De igual modo, no que respeita ao segmento de imprensa, deverá atender-se,
nomeadamente à Lei de Imprensa, aprovada pela Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro (na sua
redação atualizada). Neste setor, podem ser aplicadas sanções pela ERC,
nomeadamente coimas e, em determinados casos, medidas cautelares de apreensão de
publicações, por força do incumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias.
Deverá atender-se também ao Decreto Regulamentar n.º 8/99, de 9 de junho, relativo
ao registo de órgãos de comunicação social, nos termos do qual a ERC pode cancelar
o registo de publicações periódicas, se estas não observarem a periodicidade que
constar do seu registo.
Acresce o papel fiscalizador da Direção-Geral do Consumidor, que realiza ações de
investigação/fiscalização perspetivando prevenir, detetar e combater a prática de
infrações em matéria de publicidade, o que poderá originar a aplicação de coimas em
sede de processos contraordenacionais, com eventual impacto adverso no negócio do
Emitente.
De igual modo, tanto a Cofina como o Grupo Media Capital, pelos setores de
atividade em que direta ou indiretamente atuam, encontram-se sujeitos a restrições
decorrentes das regras de defesa da concorrência e controlo de concentrações
económicas, não concentração e pluralismo.
Uma alteração significativa do quadro legal e regulatório aplicável à Cofina e ao
Grupo Media Capital e às suas atividades, em particular da Lei da Televisão e dos
Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho (na sua
redação atualizada) e da Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro (na sua redação
atualizada), que aprova a Lei da Rádio, bem como a aplicação de sanções relevantes
por parte da ERC, da Anacom, da CNPD ou da Direção Geral do Consumidor, podem
afetar negativamente a reputação do Emitente e/ou do Grupo Media Capital ou ter um
impacto adverso nos negócios do Emitente e/ou do Grupo Media Capital e/ou nos
resultados das suas atividades e, consequentemente, resultar numa redução da
rentabilidade do Emitente ou do Grupo Media Capital.
Por outro lado, atendendo à regulação a que os sectores de atividade da Cofina e do
Grupo Media Capital (imprensa escrita, televisão e rádio) se encontram sujeitos, a
prossecução das respetivas atividades depende da obtenção e/ou manutenção de
licenças e/ou autorizações, que têm ou podem ter um prazo de vigência limitado no
tempo. A continuidade das operações da Cofina e do Grupo Media Capital está por
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isso dependente da sua capacidade para reunir continuamente todos os requisitos que
se mostrem necessários para manter e renovar essas licenças.
Atualmente, a Cofina não tem conhecimento de qualquer facto ou circunstância que
determine ou possa determinar a não renovação das referidas licenças e/ou
autorizações, embora não possa excluir o risco de tal facto ou circunstância poder
ocorrer e a Cofina ou o Grupo Media Capital não terem a possibilidade de obter a
respetiva renovação. Tal evento, a suceder, terá impacto adverso nos negócios do
Emitente ou do Grupo Media Capital ou nos resultados das suas atividades.
Este risco, de acordo com a análise do Emitente, quanto à sua verificação, afigura-se
de probabilidade reduzida, na medida em que a não renovação ou a revogação das
mesmas importaria sempre um incumprimento, grave e/ou reiterado das respetivas
condições de vigência por parte das suas titulares, ou, caso resultasse de alterações
legislativas, a lei que viesse a impor novas condições de vigência, aplicáveis a
licenças emitidas à luz de legislação anterior, preveria sempre, certamente, normas
transitórias que permitiriam às respetivas titulares um período de adaptação que
permitisse o seu cumprimento integral.
Não obstante, ainda que de probabilidade reduzida, a sua ocorrência, a verificar-se,
terá impactos negativos nas atividades do Emitente e do Grupo Media Capital, na
evolução dos seus negócios, nos seus resultados operacionais, na sua situação
financeira, nos seus proveitos, no seu património e na sua liquidez, bem como nas
perspetivas futuras do Emitente e do Grupo Media Capital ou na sua capacidade de
atingir os objetivos visados.
Quaisquer litígios atuais ou futuros em que o Emitente ou outras empresas do
Grupo Cofina ou o Grupo Media Capital sejam partes poderão ter um desfecho
adverso, o que poderá afetar negativamente a Cofina ou o Grupo Media Capital
Como consequência do curso normal da atividade, o Emitente e outras empresas do
Grupo são atualmente, e poderão vir a ser no futuro, parte em litígios (incluindo ações
judiciais, processos criminais, administrativos ou conduzidos por autoridades
reguladoras, e processos tributários e aduaneiros) relacionados com a sua atividade
e/ou com a atividade do Grupo. Tais litígios podem estar relacionados, em especial,
com processos judiciais, arbitrais ou administrativos iniciados por entidades públicas,
entidades de gestão coletiva, operadores, trabalhadores ou consumidores, associados
ao incumprimento de regras e/ou compromissos vigentes. Em particular, o Emitente
está ainda sujeito ao risco de litígios propostos pelos visados dos conteúdos
decorrentes dos programas, artigos, notícias e reportagens produzidos e divulgados
junto do público pelo Emitente.
Relativamente aos processos judiciais em curso, o Emitente destaca que é parte num
litígio que a opõe à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que surgiu na sequência
de uma inspeção incidente sobre o exercício de 2007 em sede de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas, cujo valor da contingência relativamente a este
processo ascende, em 31 de dezembro de 2018, a, aproximadamente, € 13,5 milhões.
Em relação a este litígio, importa referir que o Emitente, em observância do disposto
no Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3 de novembro (“PERES”), aderiu ao Plano Especial
de Redução do Endividamento ao Estado, tendo liquidado, voluntariamente, no
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exercício findo em 31 de dezembro de 2016, um montante adicional de € 3.614.561
com a correspondente redução de juros de mora, juros compensatórios e custas do
processo de execução fiscal. Durante o último trimestre do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, o Grupo foi notificado pelo Tribunal Constitucional, relativamente
à referida menos valia gerada com a liquidação de uma subsidiária, do indeferimento
da reclamação apresentada pelo Grupo, confirmando a decisão sumária desfavorável
ao Grupo Cofina. Até à data o Grupo ainda não foi notificado pela AT para
cumprimento da sentença, conforme melhor descrito na Capítulo 9.5 do Prospeto infra
para a qual se remete.
Já quanto aos processos judiciais relacionados com a atividade das suas subsidiárias,
de acordo com a informação financeira mais recente divulgada pelo Emitente (30 de
setembro de 2019), encontra-se contemplada nas contas uma provisão que ascende ao
montante global de € 4.105.000, da qual € 3 milhões estão afetos a provisionar o
litígio fiscal supra referido, € 300.000 estão afetos a provisionar outras contingências
fiscais e € 805.000 estão afetos a provisionar as contingências associadas aos litígios
relacionados com a atividade operacional.
Não pode o Emitente garantir que seja bem-sucedido em qualquer dos litígios de que
é, ou de que venha a ser parte, de se precaver adequadamente, ou de contratar seguro
adequado contra quaisquer eventuais prejuízos resultantes desses ou de outros litígios,
atuais ou potenciais.
Qualquer destes litígios poderá ter consequências adversas para o Emitente, em
particular se não estiver coberto por seguro e/ou provisionado. O mesmo poderá
ocorrer com o Grupo Media Capital, em consequência dos litígios em que está ou
venha a estar envolvido.
O desfecho adverso de qualquer processo judicial, arbitral ou administrativo do
Emitente ou do Grupo Media Capital, em curso no presente ou que venha a ser
iniciado no futuro, poderá afetar negativamente a reputação e ter um impacto adverso
nos negócios do Emitente, com o consequente impacto nos resultados da sua
atividade.
2.4. Riscos relacionados com a projetada aquisição da Grupo Media Capital
Atenta a dimensão dos Grupo Cofina e Media Capital, a aquisição do Grupo
Media Capital representa um esforço de investimento expressivo para o Grupo
Cofina. Na sequência da operação de aquisição do capital do Grupo Media
Capital, registar-se-á um aumento do nível de endividamento do Grupo Cofina
Atenta a dimensão do Grupo Cofina e do Grupo Media Capital, a aquisição do Grupo
Media Capital representa um esforço de investimento expressivo para o Grupo
Cofina, com impacto relevante nos seus indicadores económico-financeiros. A
rentabilização deste investimento, e portanto, o seu impacto no Grupo Cofina
dependerá da evolução económico-financeira do Grupo Media Capital e da dimensão
das sinergias que possam ser extraídas desta operação.
Na sequência da operação de aquisição do capital do Grupo Media Capital, parte da
qual será financiada com recurso ao financiamento sindicado descrito no Capítulo 9.4
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deste Prospeto, o Grupo Cofina passará a revelar um nível de endividamento superior,
medido quer pelo valor total da dívida financeira líquida, quer pela relação entre
aquele valor e o EBITDA consolidado do Grupo após aquisição.
Ilustrativamente, tendo presente os últimos indicadores disponíveis do Grupo Cofina e
do Grupo Media Capital, reportados à data de 30 de setembro de 2019, assim como a
informação financeira pró-forma reportada à mesma data que se apresenta no Capítulo
5.6. deste Prospeto, calcula-se que o rácio dívida financeira líquida/EBITDA8
aumentaria de 3,1x (considerando a dívida financeira líquida reportada do Grupo
Cofina consolidado, em 30 de setembro de 2019, de cerca de € 49,3 milhões, e o
EBITDA consolidado reportado aos 9 meses findos na referida data, anualizado) para
5,0x (considerando a dívida consolidada pró-forma do Grupo Cofina após aquisição
do Grupo Media Capital – e incluindo este – na mesma data, no valor de € 152,5
milhões, e o EBITDA consolidado calculado com base nas mesmas contas pró-forma
também anualizado e impacto da aquisição, na mesma data) 9.
O Grupo Cofina, contudo, procurou assegurar uma estrutura de financiamento
adequada à operação de aquisição, nomeadamente no que respeita ao envolvimento de
capitais próprios (a angariar com o presente aumento de capital) e à maturidade dos
empréstimos contratados, que ascende, em média, a cerca de 4,2 anos.
A informação financeira não auditada do terceiro trimestre do Grupo Media
Capital registou incorreções com impacto na evolução da sua situação financeira
No dia 23 de dezembro de 2019, o Grupo Media Capital divulgou informação
financeira não auditada relativa aos nove primeiros meses do ano.
De acordo com a informação divulgada, em virtude da auditoria voluntária realizada
às demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Media Capital a 30 de junho de
2019, por parte do respetivo auditor foram identificadas incorreções relativas a, entre
outros, erros de corte de operações àquela data, relacionadas com prestações de
serviços e gastos operacionais, estando o resultado líquido consolidado a 30 de junho
sobreavaliado em aproximadamente € 3.2 milhões. Foram ainda identificados
pagamentos efetuados a terceiros após a referida data no montante de,
aproximadamente, € 1,6 milhões, reconhecidos como gasto no período incorreto.
Consequentemente, em 30 de junho de 2019, o ativo e o passivo encontram-se
8

Que é um indicador alternativo de desempenho conforme se refere no Capítulo 5 deste Prospeto.
Para o valor apontado de 3,1x -> Rácio determinado com base na Dívida financeira líquida
consolidada da Cofina reportada a 30 de setembro de 2019 / (EBITDA consolidado da Cofina relativo
ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019/9 x 12) (ambos constantes do Capítulo 5.4
do Prospeto) = € 49.255 milhares /(€ 11.736 milhares/9 x 12) = 3,1x.
Para o valor apontado de 5,0x -> Rácio determinado com base nos montantes pró-forma constantes do
Capítulo 5.6. do Prospeto do exercício findo em 30 de setembro de 2019: Dívida financeira líquida
consolidada pró-forma / (EBITDA consolidado pró-forma/9 x 12) = (Financiamentos obtidos – caixa e
equivalentes de caixa)/ (Resultados operacionais + amortizações e depreciações – resultados relativos a
empresas associadas + custos de transação) = (€ 162.818 milhares(*) – € 10.309 milhares)/ (€ 11.903
milhares + € 9.719 milhares - €95 milhares + €1.519 milhares)9 x 12) = € 152.510 milhares)/€ 23.046
milhares/ 9 x 12) = 5,0x.
(*)
O montante de dívida utilizado no presente cálculo encontra-se líquido dos gastos associados à
contratação das linhas de crédito no montante 7.182 milhares de Euros, tal como decorre da aplicação
da IFRS 9.
9
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subavaliados em, aproximadamente, € 300.000 e € 3,5 milhões, respetivamente. Em
consequência, o Conselho de Administração do Grupo Media Capital aprovou a
informação intercalar relativa ao terceiro trimestre do exercício de 2019 tendo
considerado nas respetivas demonstrações financeiras os efeitos identificados pelo
auditor que eram aplicáveis a 30 de setembro de 2019.
Para além disso, o Grupo Media Capital veiculou ainda que na data de aprovação das
referidas demonstrações financeiras existiam reclamações por parte de duas agências
de meios e publicidade relativas às prestações de serviços que estariam pendentes de
liquidação no montante máximo de € 3.274.539, estando a analisar a situação.
Estas alterações substanciais tiveram, desde logo, impacto no preço do Contrato de
Compra e Venda, o qual, conforme oportunamente comunicado ao mercado no
mesmo dia 23 de dezembro de 2019, foi revisto em baixa.
O Emitente, não sendo responsável pela preparação da informação financeira do
Grupo Media Capital, não pode garantir a correção da mesma nem a existência de
outras incorreções não detetadas até ao momento da publicação do Prospeto e o seu
inerente impacto.
Uma evolução posterior negativa do Grupo Media Capital já não terá reflexo no
valor a pagar pela Vertix e, indiretamente, pelo Grupo Media Capital
O preço a pagar pela aquisição da participação no capital social da Vertix (e
indiretamente no Grupo Media Capital) inicialmente previsto no Contrato de Compra
e Venda foi reduzido em cerca de € 47,3 milhões, na sequência da auditoria voluntária
realizada às demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Media Capital a 30 de
junho de 2019.
Uma evolução posterior negativa do Grupo Media Capital já não terá reflexo no preço
de aquisição que a Cofina deverá pagar pela aquisição da participação no capital
social da Vertix (e, indiretamente, do Grupo Media Capital), podendo representar um
impacto negativo nos resultados do Emitente.
Os processos judiciais em curso do Grupo Media Capital podem ter impactos
negativos para o Grupo Media Capital e, num cenário pós aquisição do Grupo
Media Capital, para o Grupo Cofina
De acordo com a informação intercalar (de janeiro a setembro de 2019) divulgada
pelo Grupo Media Capital, este Grupo encontra-se envolvido em diversos processos
judiciais relacionados, essencialmente, com difamação, liberdade de imprensa,
responsabilidade civil e ações de caráter regulatório, cujo montante das ações ascende
a, aproximadamente, € 8.747.000. No entanto, com base nos pareceres dos respetivos
consultores jurídicos não são estimadas responsabilidades decorrentes do desfecho
dos referidos processos. Dada a natureza dos mesmos, a tempestividade da sua
resolução depende dos prazos e procedimentos judiciais.
De acordo com a informação divulgada pelo Grupo Media Capital a 30 de setembro
de 2019, os processos judiciais em curso, excluindo o processo abaixo referido com a
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GDA, ascendiam a, aproximadamente, € 2.662.000, estando constituída uma provisão
de cerca de € 148.000.
De acordo com a nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas condensadas em
30 de setembro de 2019 divulgadas pelo Grupo Media Capital, em resultado do
diferendo existente entre a subsidiária da Media Capital, a TVI e a GDA –
Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes (“GDA”)
relativo ao estabelecimento de uma remuneração equitativa dos direitos relativos às
prestações dos artistas, intérpretes ou executantes e que se encontram legalmente
protegidos, foi solicitada pelo tribunal a fixação da remuneração anual devida pela
TVI.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a TVI recebeu uma
notificação para oposição ao incidente de liquidação de sentença apresentado pela
GDA no montante de, aproximadamente, € 17,3 milhões, apurada com base em
pressupostos e critérios a que o Grupo Media Capital se opõe veementemente e dos
quais discorda, alicerçado na falta de capacidade judiciária da entidade para o
exercício dos direitos reclamados, e na inadequação da metodologia utilizada para
suportar o montante reclamado.
Desta forma, o Grupo Media Capital considera que a liquidação apresentada não tem
fundamento, tendo deduzido a correspondente oposição e apresentado argumentos
técnicos de especialistas jurídicos independentes, no âmbito dessa oposição,
requerendo que o processo seja apreciado no Tribunal da Propriedade Intelectual de
forma a ser estabelecida uma remuneração equitativa dos direitos relativos às
prestações dos artistas, intérpretes ou executantes que se encontram legalmente
protegidos.
Em 20 de maio de 2016, e em resultado da referida oposição, e conforme pretensão do
Grupo Media Capital, foi notificada a decisão proferida pelo Tribunal de Cascais de
que foi julgada a incompetência daquele tribunal para julgar o caso, tendo-se ainda
decidido a remessa dos autos para o Tribunal da Propriedade Intelectual.
A esta data, o julgamento encontra-se a decorrer, tendo tido o seu início em setembro
de 2017. Em 2017, a GDA solicitou a extensão do processo aos exercícios de 2015 e
2016, situação que originou um aumento do valor do referido pedido para
aproximadamente € 19,6 milhões. Este pedido foi contestado pela TVI tendo o mesmo
sido admitido por despacho de 12 de dezembro de 2017.
Foram completadas todas as audiências de julgamento que tiveram o seu fim em
janeiro de 2019, encontrando-se pendentes à data diligências probatórias adicionais
que, uma vez concluídas, assinalam o início do prazo para a notificação da respetiva
sentença. De acordo com o Relatório e Contas relativo ao período findo a 30 de
setembro de 2019 do Grupo Media Capital (Nota 24 – Passivos contingentes), não
foram identificadas provisões nas contas do Grupo Media Capital relativamente ao
processo acima referido.
Por sua vez, as responsabilidades estimadas relativas a liquidações adicionais de IRC
ascendiam ao montante de, aproximadamente, € 5,4 milhões. Nessa data, a provisão
para impostos ascendia a € 5.319.102.
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O Contrato de Compra e Venda prevê um mecanismo que atribui ao Emitente um
direito de indemnização em caso de verificação de contingências relacionadas com
processos judiciais de que o Grupo Media Capital seja parte. Não obstante, tais
processos judiciais podem ter efeitos a nível financeiro, económico e reputacionais
para o Grupo Media Capital, causando um impacto material adverso na atividade,
situação financeira ou resultados operacionais do Grupo Media Capital, e,
consequentemente, do Grupo Cofina, num cenário pós aquisição do Grupo Media
Capital.
A aquisição do Grupo Media Capital poderá não gerar as sinergias indicadas
pelo Emitente, o que pode representar um impacto negativo nos resultados do
Emitente
Não obstante ser expetativa do Emitente que a aquisição do Grupo Media Capital
venha a gerar sinergias (que a Cofina preliminarmente calculou possam representar
um net present value de cerca de € 46 milhões, considerando, entre outros aspetos,
otimizações de recursos e potenciais reduções de custos com publicidade,
programação e outros custos operacionais, bem como ganhos de eficiência com
reorganização administrativa), a mesma envolve e está sujeita a riscos conhecidos e
desconhecidos (designadamente potenciais (i) quebras no mercado de publicidade que
afectem negativamente o acréscimo de faturação esperado com a aquisição do Grupo
Media Capital, (ii) concentrações a jusante que impactem o poder negocial do Grupo
Cofina e aumentos de custos acima da inflação esperada, (iii) tempo necessário para a
implementação de medidas conducentes à obtenção de sinergias superior ao estimado;
e (iv) efeitos adversos prolongados no tempo no mercado nacional de eventos),
incertezas e outros fatores que podem conduzir a que os resultados efetivos da
aquisição venham a ser significativamente diferentes.
Consequentemente, a diferença entre os resultados reais e os resultados previstos
podem ser substanciais, o que pode ter um impacto negativo nos resultados do
Emitente.
2.5. Riscos relacionados com a natureza e a estrutura acionista do Emitente
Acionistas detentores de posições relevantes poderão exercer uma influência
significativa sobre o Emitente. Os seus interesses poderão diferir dos interesses
dos demais acionistas titulares de posições relevantes ou outros e eventuais
divergências poderiam afetar o Grupo, designadamente desencorajando
potenciais transações que poderiam beneficiar os demais acionistas e afetando a
estratégia do Grupo
O Emitente não foi notificado de quaisquer participações diretas acima dos 20% do
capital social e dos direitos de voto, pese embora seja previsível que, após a oferta,
um dos seus atuais acionistas aumente a sua participação para 20,13%.
Para além disso, existem, na data do presente Prospeto, alguns acionistas com
participações qualificadas que, assumindo o exercício integral dos seus direitos de
subscrição, continuarão a deter, direta e indiretamente, após a Oferta, uma posição
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relevante no capital social do Emitente. Estes acionistas com participações
qualificadas, cujos interesses podem divergir ou que podem atuar de forma contrária
aos interesses dos demais acionistas titulares de posições relevantes ou outros, têm
capacidade de influenciar os assuntos que requerem aprovação por uma maioria dos
acionistas do Emitente, incluindo a distribuição de dividendos, a nomeação de
membros do Conselho de Administração, a emissão de ações ou outros valores
mobiliários que confiram o direito a adquirir ou subscrever ações ou a adoção de
alterações aos Estatutos do Emitente. Os maiores acionistas têm também a capacidade
de influenciar, induzir ou evitar uma alteração na estrutura de controlo do Emitente,
como uma fusão, cisão ou dissolução. A concentração de participações pode impedir
que uma terceira entidade leve a cabo uma oferta de aquisição ou privar os acionistas
de receberem um prémio pela venda das suas participações no âmbito de uma
transação envolvendo ações do Emitente.
Do mesmo modo, eventuais divergências entre os interesses dos diversos acionistas, e
em particular entre acionistas detentores de posições relevantes, poderiam afetar o
Grupo e a sua estratégia.
A venda de um número substancial de ações do Emitente por parte destes acionistas,
ou até a perceção por parte do mercado de que tais vendas poderão ter lugar ou até
que um investimento por um atual ou potencial investidor não irá ou poderá não
ocorrer, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações do Emitente ou a
capacidade do Emitente para angariar capital através de uma futura oferta pública das
suas ações. Adicionalmente, o Emitente não pode garantir que a estrutura acionista do
Emitente não se alterará significativamente depois da Oferta.
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CAPÍTULO 3. – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO
A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem aos preceitos estabelecidos no
CódVM, ao disposto no Regulamento 2017/1129, no Regulamento Delegado
2019/980 e na demais legislação e regulamentação aplicáveis.
3.1. Identificação dos responsáveis pela informação contida no Prospeto
As entidades que a seguir se indicam são, no âmbito da responsabilidade que a cada
um é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM,
responsáveis pela suficiência, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude
da informação contida no presente Prospeto à data da sua publicação, nos termos
abaixo referidos.
a) O Emitente10
A Cofina SGPS, S.A., sociedade aberta com sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo,
n.º 818, 4100-320 Porto, Freguesia de Ramalde, Concelho do Porto, com o capital
social de € 25.641.459, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto,
sob o número único de matrícula 502.293.225.
b) Os membros do Conselho de Administração do Emitente atualmente e à data
de aprovação das contas do ano de 2018:
Presidente:
Paulo Jorge dos Santos Fernandes
Vogais:
João Manuel Matos Borges de Oliveira
Domingos José Vieira de Matos
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça
c) Os membros do Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas do Emitente
atualmente e à data de aprovação das contas do ano de 2018:
Presidente:
Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa
Vogais:
António Luís Isidro de Pinho
Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro
ROC:
A sociedade de revisores oficiais de contas Ernst & Young Audit &
Associados – SROC S.A., com sede na Avenida da República, 90 – 6.º,
1600-206 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

10

Incluindo no que respeita à preparação da informação financeira pró-forma.
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sob o n.º 178 e registada na CMVM sob o n.º 20161480, representada
por Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC inscrito na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1154 e registado na CMVM sob
o n.º 20160766) ou por Rui Abel Serra Martins (ROC inscrito na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1119 e registado na
CMVM sob o n.º 20160731).
Em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017, a Ernst & Young Audit
& Associados – SROC S.A. foi eleita para exercer as funções de
Revisor Oficial de Contas do Emitente durante o triénio 2017/2019,
tendo sido responsável pela certificação legal de contas consolidadas
do Emitente referente ao exercício findo a 31 de dezembro de 2018,
nesse ato representada por Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC inscrito
na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1154 e registado
na CMVM sob o n.º 20160766).
d) O Auditor Externo do Emitente atualmente e à data de aprovação das contas
do ano de 2018:
A sociedade de revisores oficiais de contas Ernst & Young Audit & Associados –
SROC S.A., com sede na Avenida da República, 90 – 6.º, 1600-206 Lisboa,
inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178 e registada na
CMVM sob o n.º 20161480, representada por Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1154 e registado na
CMVM sob o n.º 20160766) foi responsável pelo relatório de auditoria relativo às
demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31 de dezembro de
2018.
e) O auditor independente responsável pela emissão do Relatório de Garantia
de Fiabilidade sobre a compilação de informação financeira consolidada próforma incluída no Prospeto:
Ernst & Young Audit & Associados – SROC S.A., representada por Rui Manuel
da Cunha Vieira.
f) O intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de
assistência à Oferta:
O Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto,
com o capital social integralmente subscrito e realizado de € 1.293.063.324,98,
registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de
matrícula e de identificação fiscal 501 214 534 e o CaixaBank, S.A., - Sucursal
em Portugal, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto,
registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de
matrícula e de identificação fiscal 980 630 436 são os intermediários financeiros
responsáveis pelos serviços de assistência e colocação à Oferta.
3.2. Disposições legais relevantes sobre responsabilidade pela informação
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Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do CódVM, aplicável diretamente e ex vi artigo 243.º
do mesmo código, a responsabilidade das pessoas acima referidas é excluída se
provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de
conteúdo do Prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento
em que a respetiva revogação ainda era possível.
Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 149.º, a responsabilidade é ainda excluída se
eventuais danos resultarem apenas do sumário do Prospeto ou de qualquer das suas
traduções, salvo se o mesmo, quando lido em conjunto com os outros documentos que
compõem o Prospeto, contiver menções enganosas, inexatas ou incoerentes, ou não
prestar as informações fundamentais para permitir que os investidores determinem se
e quando investir nas ações. Nos termos do n.º 2 do referido artigo 149.º, uma
eventual culpa será apreciada de acordo com elevados padrões de diligência
profissional.
Por força da alínea a) e b), do artigo 150.º, do CódVM, o Emitente, enquanto emitente
e oferente, responde independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos
membros dos seus órgão de administração, órgão de fiscalização e sociedades de
revisores oficiais de contas, dos intermediários financeiros encarregados da
assistência à oferta ou outras pessoas que tenham certificado ou, de qualquer outro
modo, apreciado os documentos de prestação de contas em que o presente Prospeto se
baseia.
No que respeita à presente Oferta, nos termos do artigo 153.º do CódVM, o direito à
indemnização “deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da
deficiência do conteúdo do prospeto e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos
desde o termo da vigência do prospeto.” No que respeita à admissão à negociação das
Novas Ações, nos termos do artigo 243.º, alínea b), do CódVM, o direito à
indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da
deficiência do Prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois
anos a contar da divulgação do Prospeto de admissão ou da alteração que contém a
informação ou previsão desconforme.
3.3. Declaração emitida pelos responsáveis pela informação contida no Prospeto
As pessoas e entidades mencionadas no Capítulo 3.1 supra, na sua qualidade de
responsáveis pela informação contida no presente documento, declaram que, tanto
quanto é do seu conhecimento, as informações constantes das partes do presente
Prospeto pelas quais são responsáveis estão em conformidade com os factos e não
contêm omissões suscetíveis de afetar o seu alcance.
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CAPÍTULO 4. – MOTIVOS DA OFERTA, AFETAÇÃO DE RECEITAS E
DILUIÇÃO
4.1. Motivos da oferta
No dia 20 de setembro de 2019, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda entre o
Emitente e a PRISA, para a aquisição de ações representativas de 100% do capital
social da Vertix, que é titular de ações representativas de 94,69% (noventa e quatro
vírgula sessenta e nove por cento) dos direitos de voto do Grupo Media Capital, o
qual se encontra sujeito às Condições Suspensivas. A 21 de setembro de 2019, a
Cofina anunciou o lançamento de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição
da totalidade das ações representativas do capital social do Grupo Media Capital
(“Oferta”). A 23 de dezembro de 2019, o Emitente comunicou ao mercado que
celebrara um aditamento ao Contrato de Compra e Venda, nos termos do qual o
Emitente e a PRISA acordaram uma redução do preço de aquisição previsto no
Contrato de Compra e Venda, fixando agora o valor global de € 123.289.580, tendo,
em conformidade, publicado uma adenda ao anúncio preliminar de lançamento da
Oferta.
O Preço da Oferta é € 0,45, que compara com um valor patrimonial líquido por ação
de € 0,394, calculado dividindo o total do capital próprio atribuível aos acionistas da
Empresa-mãe reportado a 30 de setembro de 2019 (de € 40.379.190), aferido com
base nas respetivas demonstrações financeiras consolidadas, pelo número de ações
representativas do capital social da Cofina antes do aumento de capital (de
102.565.836 ações).
As Condições Suspensivas a que o Contrato de Compra e Venda se encontra sujeito
são as seguintes (“Condições Suspensivas”):
a) A não oposição da Autoridade da Concorrência; - já verificada
b) A autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC); parcialmente verificada. A 31 de outubro de 2019, a ERC deliberou não se
opor à operação de concentração da Cofina e Media Capital, estando na
presente data em falta a autorização da concentração pela ERC, nos termos
do artigo 4.º-B, n.º 4 da Lei da Televisão e do artigo 4.º, n.º 6 da Lei da Rádio,
a qual já foi requerida e se espera venha a ser emitida até ao final da Oferta
e, em qualquer caso, antes da concretização da aquisição das ações da Vertix
c) A aprovação, pela Assembleia Geral da PRISA, da transação prevista no
Contrato de Compra e Venda; - já verificada
d) A aprovação da transação prevista no Contrato de Compra e Venda pelos
credores da PRISA, em conformidade com os termos e condições dos
respetivos contratos de financiamentos; e - já verificada
e) A aprovação pelos órgãos sociais da Cofina de um ou mais aumentos do
capital social do Emitente por novas entradas em dinheiro, no montante
necessário para, conjuntamente com a parcela de financiamento a contrair pelo
Emitente, no montante de, caso se verificar a integral subscrição do aumento
de capital social através da presente Oferta, € 170 milhões, através da emissão
de obrigações (floating rate note facility) documentada através do Subscription
Agreement e respetiva inscrição na Conservatória do Registo Comercial. ainda não verificada
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Nos termos desta última Condição Suspensiva, a Oferta visa, pois, obter parte do
financiamento necessário para a aquisição da referida participação direta na Vertix e,
indiretamente, no Grupo Media Capital.
Note-se que a emissão acima referida visará também uma reestruturação da dívida do
Emitente após a aquisição do Grupo Media Capital, prevendo-se a amortização de
todos os financiamentos acima descritos (e cessação dos respetivos contratos) e a sua
substituição por um único contrato de financiamento sindicado no montante de € 170
milhões, conforme melhor descrito no Capítulo 9.4 infra.
Assim, perspetiva-se que os montantes que vierem a ser encaixados com o aumento
de capital e com o financiamento acima referido serão alocados da seguinte forma:
(i) No que respeita ao financiamento acima referido:
a. Aproximadamente € 95 milhões serão alocados ao financiamento da
aquisição do Grupo Media Capital e ao refinanciamento da dívida do
Emitente;
b. Cerca de € 75 milhões serão alocados ao refinanciamento da dívida do
Grupo Media Capital.
(ii) No que respeita ao aumento de capital, no valor de € 85.000.000,05, o produto
líquido da Oferta será alocado ao financiamento da operação de aquisição do
Grupo Media Capital.
O montante total a angariar é, portanto, cerca de € 255 milhões,11 deduzido dos
respetivos custos e comissões (cerca de € 7.871 milhares)12 e será utilizado para
financiamento da aquisição da Vertix (cerca de € 115 milhões)13 e amortização dos
empréstimos da Cofina e do Grupo Media Capital (cerca de € 127 milhões)14.
4.2. Afetação de Receitas
O produto líquido da Oferta e da oferta particular junto dos investidores institucionais
(qualificados nos termos legais), caso esta venha a ser realizada, apenas será apurável
depois do encerramento da subscrição, prevendo-se, num cenário de aumento de
capital bem-sucedido, ou seja, com subscrição completa, que a um montante total de
entradas de cerca de € 85.000.000,05, corresponda um valor líquido de
aproximadamente € 84,3 milhões, deduzidas todas as despesas associadas.

11

Montante do aumento de capital + montante do financiamento a contrair = € 85.000 milhares + €
170.000 milhares = € 255.000 milhares
12
Custos com aumento de capital + custos e comissões com financiamento a contrair = € 689 milhares
+ € 7.182 milhares = € 7.871 milhares.
13
Custo aquisição da Vertix – adiantamento efetuado + custos com transação = € 123.290 milhares – €
10.006 milhares + € 1.519 milhares = 114.803 milhares.
14
Empréstimos obtidos Cofina a 30 de setembro de 2019 + empréstimos obtidos Grupo Media Capital
a 30 de setembro de 2019 = € 52.137 milhares + € 74.526 milhares = € 126.663 milhares.
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O produto líquido do aumento de capital será utilizado no financiamento da operação
de aquisição do Grupo Media Capital.
4.3. Despesas da Oferta
As despesas da Oferta incluem, designadamente, comissões devidas aos
intermediários financeiros responsáveis pela assistência na Oferta e custos com outros
assessores e com a admissão das Novas Ações à negociação no valor (bruto) estimado
de € 689.000.
4.4. Diluição
No âmbito da Oferta serão emitidas um máximo de 188 888 889 Novas Ações em
aumento de capital, o que implicará uma diluição dos atuais acionistas em favor dos
investidores a quem as Novas Ações serão oferecidas, exceto se os atuais acionistas
participarem também na Oferta subscrevendo as Novas Ações que seriam necessárias
à manutenção da sua respetiva participação.
A participação no capital da Cofina dos acionistas que não subscrevam as Novas
Ações ou adquiram as Ações que seriam necessárias à manutenção da sua respetiva
participação será diluída com a emissão das Novas Ações, sendo a diluição
equivalente a 64,81% resultante do quociente entre a quantidade de novas ações
emitidas e a quantidade total de ações representativas do capital social do Emitente
após a presente Oferta. A título exemplificativo, para os atuais acionistas que não
subscrevam as Novas Ações ou adquiram as Ações que seriam necessárias à
manutenção da sua respetiva participação, uma participação no capital correspondente
a 1% será reduzida para cerca de 0,35%, após o aumento de capital, no pressuposto da
integral subscrição do mesmo (o que é condição de sucesso da Oferta).
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CAPÍTULO 5. – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO EMITENTE
Os dados financeiros apresentados neste Capítulo relativos aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e de 2017 foram preparados a partir das demonstrações
financeiras consolidadas auditadas da Cofina para esses exercícios. Os dados
financeiros relativos aos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e
2018 foram preparados a partir das demonstrações financeiras consolidadas
condensadas, não auditadas, da Cofina, reportadas àqueles períodos.
As informações financeiras expostas no presente Capítulo devem ser lidas
conjuntamente com o documento de prestação de contas consolidadas da Cofina
reportado a 2018 e com o documento de prestação de contas consolidadas
condensadas da Cofina reportado ao período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2019, incluindo as suas notas anexas, inseridos por remissão neste prospeto,
conforme indicado no Capítulo 14.2 do presente Prospeto e que podem ser
consultados nos sítios na internet da CMVM (www.cmvm.pt) e da Cofina
(www.cofina.pt).
As demonstrações financeiras consolidadas da Cofina constantes do documento de
prestação de contas consolidadas reportado ao exercício de 2018 foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos
da Empresa, suas subsidiárias e associadas, ajustadas no processo de consolidação e
tomando por base o custo histórico, exceto no caso de alguns investimentos
financeiros, os quais foram mensurados ao justo valor. As demonstrações financeiras
consolidadas condensadas constantes do documento de prestação de contas
consolidadas reportado ao período de 9 meses findo em 30 de setembro de 2019
foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa e suas
subsidiárias e associadas, ajustadas no processo de consolidação, no pressuposto da
continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, exceto no caso de
alguns investimentos financeiros, os quais foram mensurados ao justo valor.
As demonstrações financeiras referidas no parágrafo acima foram preparadas de
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela
União Europeia (“IFRS-UE”). Estas normas correspondem às Normas Internacionais
de Relato Financeiro, emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting
Interpretations Committe (“IFRIC”) ou pelo anterior Standard Interpretation
Committee (“SIC”), que tenham sido adotadas pela União Europeia à data de
publicação de contas.
No exercício de 2018, a Cofina alienou os investimentos que detinha no Brasil
(através da subsidiária AdCommedia e da associada Destak Brasil). Assim, as
demonstrações financeiras consolidadas reportadas ao exercício de 2017 e as
demonstrações financeiras consolidadas condensadas reportadas ao período de nove
meses terminado em 30 de setembro de 2018 foram reexpressas de modo a segregar
numa linha autónoma os resultados atribuíveis àquelas operações descontinuadas.
Adicionalmente, refira-se que a partir de 1 de janeiro de 2019, as demonstrações
financeiras da Cofina passaram a refletir a adoção da norma contabilística IFRS 16,
não tendo, contudo, sido efetuada a reexpressão das demonstrações financeiras do
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exercício de 2018, de acordo com a possibilidade prevista nesta norma. Os principais
impactos daquela norma no período de 9 meses findo em 30 de setembro de 2019 são
os seguintes:
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO
30.09.2019
ATIVOS NÃO CORRENTES
Direitos de uso
Ativos por impostos diferidos

IFRS 16

30.09.2019 sem
efeito da IFRS
16

10.859.545
1.188.918
112.632.281

10.859.545
593.647
11.453.192

595.271
595.271

391.346
19.618.261

(426.040)
(426.040)

817.386
20.044.301

132.250.542

11.027.152

121.223.390

(10.802.272)
4.256.024
40.379.190

(1.878.572)
(166.213)
(2.044.785)

(8.923.700)
4.422.237
42.423.975

40.379.190

(2.044.785)

42.423.975

Total de passivos não correntes

10.417.049
14.547.820

10.417.049
10.417.049

4.130.771

Total de passivos correntes

2.654.888
77.323.532

2.654.888
2.654.888

74.668.644

91.871.352

13.071.937

78.799.415

132.250.542

11.027.152

121.223.390

Total de ativos não correntes
ATIVOS CORRENTES
Outros ativos
Total de ativos correntes
TOTAL DO ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Outras reservas
Resultado líquido atribuível aos acionistas da Empresa-mãe
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-mãe
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Passivos de locação

PASSIVO CORRENTE
Passivos de locação

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

(Montantes expressos em Euros)

30.09.2019
Fornecimentos e serviços externos
Amortizações e depreciações
Outros gastos
Gastos financeiros
Resultado antes de impostos das operações continuadas
Impostos sobre o rendimento
Resultado líquido consolidado do exercício das operações continuadas

IFRS 16

30.09.2019 sem
efeito da IFRS 16

(26.199.731)

1.847.764

(28.047.495)

(2.721.421)

(1.381.029)

(1.340.392)

(224.768)

6.618

(231.386)

(2.041.355)

(687.821)

(1.353.534)

7.073.143

(214.468)

7.287.611

(2.817.119)

48.255

(2.865.374)

4.256.024

(166.213)

4.422.237

As políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras
consolidadas condensadas da Cofina constantes do documento de prestação de contas
reportado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 são
consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras
apresentadas nos períodos comparativos, com exceção da adoção da IFRS 16,
conforme consta da nota 3 das notas anexas.
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Indicadores alternativos de desempenho
De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (“ESMA”) sobre Indicadores Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro
de 2015 (ESMA/2015/1415) (“Orientações”), os “proveitos operacionais líquidos”,
as “receitas operacionais”, o “cash-flow operacional”, o “EBITDA”, o “EBITDA
normalizado”, o “EBIT” , a “Dívida Líquida” e a “Dívida Financeira
Líquida/EBITDA”são exemplos de indicadores alternativos de desempenho
determinados a partir das, ou baseados nas demonstrações financeiras elaboradas em
conformidade com o referencial do relato financeiro aplicável (ver Capítulo 5.4 do
presente Prospeto, onde são apresentadas as definições dos indicadores divulgados no
Prospeto).
De acordo com as Orientações acima referidas devem ser divulgadas (i) as definições
dos indicadores alternativos de desempenho utilizados, (ii) uma conciliação do
indicador alternativo de desempenho com o total, o subtotal ou a rubrica com a
conciliação mais direta apresentado nas demonstrações financeiras do período
correspondente, e (iii) uma explicação para a utilização de indicadores alternativos de
desempenho e dados comparativos.
O Emitente considera que essas métricas fornecem informações úteis para
investidores, analistas de valores mobiliários admitidos à negociação e outras partes
interessadas, a fim de entender melhor o negócio, a posição e autonomia financeira.
No entanto, tais medidas não devem ser consideradas como um substituto a quaisquer
outras medidas de desempenho derivadas de acordo com as normas internacionais de
relato financeiros, conforme adotadas na União Europeia.
Os indicadores alternativos de desempenho, tal como definidos neste Prospeto, podem
não ser comparáveis com medidas com designação idêntica usadas por outras
empresas, uma vez que outras empresas do setor podem calcular de forma diferente
medidas similarmente intituladas, de modo que a divulgação de medidas similarmente
intituladas por outras empresas pode não ser comparável à do Emitente.
Os investidores são aconselhados a rever essas medidas alternativas de desempenho
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo e as
notas que as acompanham que são incorporadas por referência neste Prospeto.
Foram incluídas neste Prospeto algumas medidas financeiras que não são definidas
em IFRS-UE (os referidos indicadores alternativos de desempenho), nomeadamente
os “proveitos operacionais líquidos”, as “receitas operacionais”, o “EBITDA”, o
“EBITDA normalizado”, o “EBIT”, a “Dívida Líquida” e a “Dívida financeira
líquida/ EBITDA”.
Estes indicadores, não sendo uma medida financeira definida em IFRS-UE, não
podem ser considerados uma alternativa a qualquer medida financeira definida em
IFRS-UE, tais como os proveitos, o resultado bruto, outros rendimentos, o resultado
líquido ou os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento ou
financiamento, ou a qualquer outra medida relacionada com a liquidez do Emitente de
acordo com as IFRS-UE e não devem ser considerados de forma isolada.
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O Emitente entende que o EBITDA é um indicador útil da sua capacidade de contrair
dívida e cumprir o respetivo serviço, assim como da análise de evolução de negócio,
podendo auxiliar certos investidores, analistas e outras entidades interessadas na
avaliação do Emitente.
No entanto, o EBITDA não indica necessariamente se os fluxos de caixa serão
suficientes ou estarão disponíveis para as exigências de capital e pode não indicar os
resultados das operações do Emitente, bem como, ainda, pode não ser uma medida
fiável de comparação de performance entre empresas pertencentes ao mesmo setor de
atividade.
O termo EBITDA é normalmente associado ao resultado que uma empresa pode gerar
a partir exclusivamente da sua atividade operacional, excluindo por isso os resultados
financeiros (positivos ou negativos), os impostos e as depreciações e amortizações
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). De todo o modo, o
EBITDA e os rácios relacionados apresentados neste Prospeto relativamente ao
Emitente não devem ser considerados de forma isolada. Sendo um indicador
construído, a metodologia aplicada pode diferir, de caso para caso, por divergências
na classificação das rubricas a incluir na sua base de cálculo, podendo, por esse
motivo, não constituir verdadeiramente uma medida de performance operacional. Os
destinatários deste Prospeto devem ser cautelosos na comparação do EBITDA, ou
variações ajustadas do EBITDA, reportados pelo Emitente e por outras empresas.
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5.1. Demonstração consolidada dos resultados por natureza
O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada dos resultados por natureza
da Cofina para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Montantes expressos em Euros)

Notas

31.12.2018

31.12.2017
reexpresso *

Vendas

26, 30 e 34

43 059 097

Prestações de serviços

26, 30 e 34

28 115 533

45 843 652
29 673 351

Outros rendimentos

26, 30 e 34

18 117 912

14 197 520

Custo das vendas

11

(9 634 636)

(9 914 921)

Fornecimentos e serviços externos

27

(37 683 404)

(37 619 391)

28

(27 599 669)

(31 551 429)

7, 8 e 34

(1 288 309)

(1 511 193)

Gastos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade

21

Outros gastos

(120 826)

592 145

(127 268)

(367 458)

Resultados relativos a empresas associadas

29

(653 420)

(647 995)

Gastos financeiros

29

(2 097 399)

(2 479 140)

Rendimentos financeiros

29

Resultado antes de impostos das operações continuadas
Impostos sobre o rendimento

10

Resultado líquido consolidado do exercício das operações continuadas
Resultado líquido das operações descontinuadas

5

Resultado líquido consolidado do exercício

25 068

54 788

10 112 679

6 269 929

(3 913 523)

(1 448 322)

6 199 156

4 821 607

454 249

245 495

6 653 405

5 067 102

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da Empresa-Mãe
Operações continuadas
Operações descontinuadas

6 653 405

5 067 102

6 199 156

4 821 607

454 249

245 495

Resultados por acção:
Das operações continuadas
Básico

32

0,06

0,05

Diluído

32

0,06

0,05

* De acordo com IFRS 5
As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada condensada dos resultados
da Cofina para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2018:
COFINA, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS RESULTADOS
PARA OS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018
(Montantes expressos em Euros)

Notas

Período findo em
30.09.2018
30.09.2019
reexpresso *

Vendas

13

32 036 258

32 902 696

Prestações de serviços

13

19 710 955

19 814 180

Outros rendimentos

13

13 307 576

13 815 161

(7 403 331)

(7 342 585)

(26 199 731)

(28 059 012)

(19 724 784)

(20 142 755)

(2 721 421)

(1 256 889)

233 329

(257 019)

(224 768)

(161 149)

Custo das vendas
Fornecimentos e serviços externos

3

Gastos com o pessoal
Amortizações e depreciações

3

Provisões e perdas por imparidade
Outros gastos
Resultados relativos a empresas associadas

10

Gastos financeiros

3 e 10

Rendimentos financeiros

10

Resultado antes de impostos das operações continuadas
Impostos sobre o rendimento

6

Resultado líquido consolidado do exercício das operações continuadas
Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido consolidado do exercício

94 649

(554 617)

(2 041 355)

(1 443 810)

5 766

20 441

7 073 143

7 334 642

(2 817 119)

(3 016 822)

4 256 024

4 317 820

-

(625 598)

4 256 024

3 692 222

4 256 024

3 692 222

4 256 024

4 317 820

-

(625 598)

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da Empresa-Mãe
Operações continuadas
Operações descontinuadas
Resultados por ação:
Das operações continuadas
Básico

12

0,04

0,04

Diluído

12

0,04

0,04

* De acordo com IFRS 5
As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.
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5.2. Demonstração consolidada da posição financeira
O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada da posição financeira da
Cofina em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO

Notas

ATIVOS NÃO CORRENTES
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Investimentos disponíveis para venda
Outros ativos
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes
ATIVOS CORRENTES
Inventários
Clientes
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Outros devedores
Outros ativos
Caixa e equivalentes de caixa

31.12.2018

31.12.2017

7
6
8
4
4
4
9 e 16
10

2 747 887
83 977 180
299 531
3 434 890
5 510
51 919
595 271
91 112 188

2 610 984
84 777 180
146 564
2 938 310
5 510
42 707
386 176
90 907 431

11
9 e 12
9 e 13
9 e 14
9 e 15
9 e 16
9 e 17

1 349 795
5 820 863
4 149 321
1 000
375 912
2 954 688
6 624 512
21 276 091

1 298 454
8 926 388
3 562
203 106
6 885 509
5 164 622
22 481 641

112 388 279

113 389 072

25 641 459
15 874 835
5 409 144
(15 577 084)
6 653 405
38 001 759

25 641 459
15 874 835
5 409 144
(757 263)
(20 330 538)
5 067 102
30 904 739

-

-

38 001 759

30 904 739

9 e 19
9 e 24
21

25 771
4 535 000
4 560 771

16 666 667
74 395
5 809 206
22 550 268

9, 17 e 19
9 e 19
9 e 22
9 e 23
9 e 14
14
9 e 24
9 e 25

177 809
46 120 428
10 718 928
3 027 856
2 079 371
1 645 859
1 424 497
4 631 001
69 825 749

1 715 159
36 005 449
9 636 900
901 368
1 945 985
1 314 502
8 414 702
59 934 065

74 386 520

82 484 333

112 388 279

113 389 072

Total de ativos correntes
TOTAL DO ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reservas de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido atribuível aos acionistas da Empresa-mãe
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-mãe

18
18
18
18

Interesses que não controlam
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Outros empréstimos
Outros credores
Provisões
Total de passivos não correntes
PASSIVO CORRENTE
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Passivos de contratos com clientes
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Outros passivos
Total de passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada condensada da posição
financeira da Cofina em 30 de setembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018:
COFINA, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA CONDENSADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO

Notas

ATIVOS NÃO CORRENTES
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Direitos de uso
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Outros ativos
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes

5
3
4
4
3

ATIVOS CORRENTES
Inventários
Clientes
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Outros devedores
Outros ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Total de ativos correntes

7

TOTAL DO ATIVO

30.09.2019

31.12.2018

2 863 603
83 977 180
143 745
10 859 545
3 529 540
10 005 510
64 240
1 188 918
112 632 281

2 747 887
83 977 180
299 531
3 434 890
5 510
51 919
595 271
91 112 188

1 334 677
6 574 546
3 995 920
1 993 252
2 446 760
391 346
2 881 760
19 618 261

1 349 795
5 820 863
4 149 321
1 000
375 912
2 954 688
6 624 512
21 276 091

132 250 542

112 388 279

25 641 459
15 874 835
5 409 144
(10 802 272)
4 256 024
40 379 190

25 641 459
15 874 835
5 409 144
(15 577 084)
6 653 405
38 001 759

-

-

40 379 190

38 001 759

10 417 049
25 771
4 105 000
14 547 820

25 771
4 535 000
4 560 771

189 402
51 947 843
8 919 446
3 995 920
2 654 888
2 732 092
2 047 851
1 038 080
3 798 010
77 323 532

177 809
46 120 428
10 718 928
3 027 856
2 079 371
1 645 859
1 424 497
4 631 001
69 825 749

91 871 352

74 386 520

132 250 542

112 388 279

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Outras reservas
Resultado líquido atribuível aos acionistas da Empresa-mãe
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-mãe

8
8
8
3

Interesses que não controlam
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Passivos de locação
Outros credores
Provisões

3
6
Total de passivos não correntes

PASSIVO CORRENTE
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Passivos de contratos com clientes
Passivos de locação
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Outros passivos
Total de passivos correntes

7e9
9

3

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.
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5.3. Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada dos fluxos de caixa da
Cofina para os exercícios findos de 31 de dezembro de 2018 e de 2017:
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Montantes expressos em Euros)
Notas

2018

2017

Atividades operacionais:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

99 359 688
(54 234 446)
(27 086 061)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional
Pagamento de Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Fluxos gerados pelas atividades operacionais (1)

(508 520)
(2 618 585)

14 912 076

(407 546)
(1 110 796)

14 912 076

Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Juros e proveitos similares
Dividendos

104 885 327
(58 490 038)
(32 401 011)

17

12 475 936

7 500

27 846

66 401
-

56 826
180 000

73 901

12 475 936

264 672

Pagamentos relativos a:
Ativos intangíveis

(457 330)

Ativos fixos tangíveis

(333 584)

(1 484 428)

Empréstimos concedidos

4 e 17

(470 000)

Fluxos gerados pelas atividades de investimento (2)

(858 580)
(2 411 758)

(415 000)

(2 337 857)

(1 607 164)
(1 342 492)

Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos

50 000 000

50 000 000

2 500 000

2 500 000

Pagamentos respeitantes a:
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Prestações suplementares

4 e 17

Empréstimos obtidos

(86 606)

(72 343)

(1 673 577)

(2 334 840)

(1 150 000)
(56 666 667)

Fluxos gerados pelas atividades de financiamento (3)
Caixa e seus equivalentes no início do exercício

17

(500 000)
(59 576 850)

Variação de caixa e seus equivalentes: (1)+(2)+(3)
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

5
17

(17 087 246)

3 449 463

9 403 739

-

(474)

(129)

-

2 997 369
6 446 703

(5 953 802)
3 449 463

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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(19 587 246)

(9 576 850)

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes das operações descontinuadas

(16 680 063)

O quadro seguinte apresenta a demonstração consolidada condensada dos fluxos de
caixa para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2018:
COFINA, S.G.P.S., S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018
(Montantes expressos em Euros)
PERÍODO FINDO EM
Notas

30.09.2019

30.09.2018

Atividades operacionais:
Fluxos gerados pelas atividades operacionais (1)

6 757 346

8 634 006

Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Juros e proveitos similares

79 692

Dividendos
Ativos fixos tangíveis

70 813

-

-

70 000

7 500

Empréstimos concedidos

-

Investimentos financeiros

-

50 000
149 692

81 175

209 488

Pagamentos relativos a:
Investimentos financeiros

7

(10 000 000)

(550 000)

Ativos intangiveis

(1 268 012)
(383 288)

(606 139)
(355 114)

Empréstimos concedidos

(1 000 000)

Ativos fixos tangíveis

Fluxos gerados pelas atividades de investimento (2)

(270 000)

(12 651 300)
(12 501 608)

(1 781 253)
(1 571 765)

Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos

81 980 907

81 980 907

30 000 000

30 000 000

Pagamentos respeitantes a:
Juros e custos similares

(1 079 902)

Amortização de contratos de locação

(2 744 421)
(76 166 667)

Empréstimos obtidos
Fluxos gerados pelas atividades de financiamento (3)
Caixa e seus equivalentes no início do período

7

Efeito das diferenças de câmbio
Variação de caixa e seus equivalentes: (1)+(2)+(3)
Caixa e seus equivalentes no fim do período

7

(1 498 072)
(79 990 990)

(61 174)
(37 172 803)

(38 732 049)

1 989 917

(8 732 049)

6 446 703

3 449 463

-

(967)

(3 754 345)

(1 669 808)

2 692 358

1 778 688

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.

5.4. Outra informação financeira
No quadro seguinte apresentam-se os proveitos operacionais líquidos15 consolidados,
o EBITDA16 consolidado e o EBIT17 consolidado por segmento para os exercícios de
2018 e 2017 e para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e
2018:

15

Os “proveitos operacionais líquidos”, assim designados na informação por segmentos do relatório e
contas da Cofina reportado a 31 de dezembro de 2018 e na informação financeira do terceiro trimestre
de 2019 são identificados como “receitas operacionais” nos relatórios de gestão que integram aqueles
documentos.
16
Neste Prospeto utiliza-se a expressão EBITDA. Este conceito corresponde aos seguintes conceitos na
informação financeira divulgada pelo Emitente: (i) na informação por segmentos do relatório e contas
da Cofina reportado a 31 de dezembro de 2018 e na informação por segmentos da informação
financeira do terceiro trimestre de 2019 este conceito é identificado por “EBITDA” ou “cash-flow
operacional”, (ii) no relatório de gestão do relatório e contas reportado a 31 de dezembro de 2018 é
identificado por “EBITDA consolidado ajustado”e (iii) no relatório de gestão da informação financeira
do terceiro trimestre de 2019 é identificado por “EBITDA consolidado”.
17
O “EBIT”, assim designado na informação por segmentos do relatório e contas da Cofina reportado a
31 de dezembro de 2018 e na informação financeira do terceiro trimestre de 2019 e nos relatórios de
gestão que integram aqueles documentos, é também identificado por “Resultados antes de impostos e
de resultados financeiros” na informação por segmentos daqueles documentos.
68

Informação por segmento
(Montantes expressos em euros)
Proveitos operacionais líquidos (a)

2017
reexpresso

2018

Var (%)
2018/2017

9M 2019

9M 2018
reexpresso

Var (%) 9M
2019/ 9M
2018

89 292 542

89 714 523

-0,5%

65 054 789

66 532 037

Imprensa (1)

76 925 657

81 058 804

-5,1%

54 260 411

57 823 073

-2,2%
-6,2%

Televisão (1)

12 366 885

8 655 719

42,9%

10 794 378

8 708 964

23,9%
11,0%

EBITDA (b)

14 126 739

10 853 469

30,2%

11 735 504

10 569 517

Imprensa

11 074 737

10 000 886

10,7%

8 892 464

8 471 593

5,0%

3 052 002

852 583

258,0%

2 843 040

2 097 924

35,5%

TV
EBIT (c)
Imprensa
TV

12 838 430

9 342 276

37,4%

9 014 083

9 312 628

-3,2%

10 137 198

8 790 145

15,3%

6 502 056

7 477 783

-13,0%

2 701 232

552 131

389,2%

2 512 027

1 834 845

36,9%

(a) Proveitos operacionais líquidos = Vendas + Prestações de Serviços + Outros rendimentos
(b) EBITDA = EBIT + Amortizações e depreciações
(c) EBIT = Resultado antes de impostos das operações continuadas - Resultados relativos a empresas associadas + Gastos financeiros Rendimentos Financeiros
Nota: (1) Resultantes de operações com clientes externos
Fonte: Nota 34 das notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas do Relatório e Contas de 31 de dezembro de 2018 (página 65) e Nota
13 das notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas condensadas do Relatório e Contas do 3º trimestre de 2019 (página 16)

O segmento de imprensa engloba as publicações em papel detidas pela Cofina e a
atividade digital explorada por esta Empresa, enquanto o segmento de televisão é
constituído pelo canal generalista CMTV.
Os proveitos operacionais líquidos consolidados da Cofina no exercício de 2018
ascenderam a cerca de € 89,3 milhões, o que corresponde a um decréscimo de 0,5%
face ao exercício de 2017. No período de nove meses findo em 30 de setembro de
2019, os seus proveitos operacionais líquidos consolidados elevaram-se a cerca de €
65,1 milhões, uma redução de 2,2% face ao período homólogo de 2018.
Esta evolução ficou a dever-se exclusivamente ao decréscimo registado no segmento
de imprensa, atendendo a que o segmento de televisão registou um desempenho
positivo devido ao aumento das receitas com operadores por subscrição, uma vez que
a CMTV passou a estar também presente na Vodafone e Nowo a partir do início do
exercício de 2018.
Em setembro de 2017, a revista mensal de moda “Vogue” deixou de incorporar o
portfolio da Cofina, afetando a comparabilidade com o exercício de 2018.
No quadro seguinte apresenta-se a desagregação das receitas operacionais18
consolidadas por atividade para os exercícios de 2018 e 2017 e para os períodos de
nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2018:

18

Conforme já referido na nota 15, as “receitas operacionais”, assim designadas nos relatórios de
gestão do relatório e contas da Cofina reportado a 31 de dezembro de 2018 e da informação financeira
do terceiro trimestre de 2019, são identificadas como “proveitos operacionais líquidos”, na Informação
por segmentos daqueles documentos.
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(m ontantes expressos em
m ilhares de euros)
Receitas Operacionais

2018

2017 reexpresso

30.09.2018
reexpresso

Var (%)
30.09.2019
2018/2017

Var (%)
2018/2017

89.293

89.715

-0,5%

65.055

66.532

-2,2%

Circulação

43.059

45.844

-6,1%

32.036

32.902

-2,6%

Publicidade

28.115

29.674

-5,3%

19.711

19.814

-0,5%

Produtos de marketing alternativo e outros

18.119

14.197

27,6%

13.308

13.816

-3,7%

Fonte: Relatório de gestão do Relatório e Contas de 31 de dezembro de 2018 (página 9) e relatório de gestão da Informação
financeira do 3º trimestre de 2019 (página 2)

Em 2018, as receitas operacionais consolidadas decresceram apenas 0,5% apesar das
reduções registadas nas receitas com circulação e com publicidade de cerca de 6% e
5%, respetivamente. Este comportamento ficou a dever-se à evolução positiva das
receitas provenientes de “produtos de marketing e outros”, onde se incluem as receitas
de presença do canal “Correio da Manhã TV” (CMTV) nas plataformas de cabo, que
registaram um aumento de cerca de 28%.
A redução das receitas operacionais consolidadas no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2019 resultou de um decréscimo das receitas operacionais
provenientes de todas as atividades.
O quadro abaixo apresenta o “EBITDA” consolidado, o “EBITDA normalizado”
consolidado e o “EBIT” consolidado, bem como a respetiva conciliação por referência
às rubricas contabilísticas constantes das demonstrações financeiras consolidadas da
Cofina para 2017 e 2018 e do respetivo relatório de gestão e das demonstrações
financeiras consolidadas condensadas da Cofina para os períodos de nove meses
findos em 30 de setembro de 2018 (reexpresso) e 2019:
2018
Resultado antes de impostos das operações
continuadas
+ Amortizações e depreciações

7 073 143

7 334 642

1 288 309

1 511 193

2 721 421

1 256 889

653 420

647 995

2 097 399

2 479 140

(25 068)

+ Gastos financeiros

(5 766)

1 443 810
(20 441)

11 735 504

10 569 517

-

2 450 000

-

-

800 000

-

-

-

14 926 739

13 303 469

11 735 504

10 569 517

10 112 679

6 269 929

7 073 143

7 334 642

653 420

647 995

2 097 399

2 479 140

- Rendimentos financeiros
Resultado antes de impostos e de resultados
financeiros (EBIT) (c)

2 041 355

554 617

10 853 469

+ Perdas por imparidade de goodwill (2)
Resultado antes de impostos das operações
continuadas
- Resultados relativos a empresas associadas

(54 788)

(94 649)

14 126 739

+ Custos de reestruturação (1)

EBITDA normalizado (d)

9M 2018
reexpresso

6 269 929

- Rendimentos financeiros
EBITDA (b)

9M 2019

10 112 679

- Resultados relativos a empresas associadas
+ Gastos financeiros

2017
reexpresso

(25 068)
12 838 430

(54 788)
9 342 276

(94 649)
2 041 355
(5 766)
9 014 083

554 617
1 443 810
(20 441)
9 312 628

(d) EBITDA normalizado = EBITDA + Custos de reestruturação + Perdas por imparidade de goodwill
Notas: (1) Montante de custos de reestruturação, constante no quadro da página 9 do relatório de gestão do Relatório e
Contas da Cofina de 31 de dezembro de 2018, (2) Corresponde ao montante de perdas por imparidade de goodwill
constante da Nota 6 na página 41 das notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas do Relatório e Contas
da Cofina de 31 de dezembro de 2018
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Para efeitos de EBITDA normalizado consolidado, foram considerados como custos
de reestruturação os custos de indemnização ao pessoal incorridos no exercício de
2017, que se encontravam inseridos no plano que visava preparar o Grupo para a
realidade futura, garantindo a sua sustentação e níveis de rentabilidade adequados. O
referido plano apresentava carácter não recorrente e passava pela otimização da
estrutura e do portfolio de produtos19.
Por forma a fazer face à redução dos proveitos operacionais líquidos consolidados, a
Cofina, para além de um programa de contenção e redução de custos, nomeadamente
com pessoal, procedeu à alienação em 2018 da operação brasileira, que estava a gerar
resultados negativos.
Assim, apesar da redução dos proveitos operacionais líquidos no exercício de 2018 o
EBITDA consolidado da Cofina, antes de expurgado dos custos de reestruturação e da
imparidade de goodwill, elevou-se a cerca de € 14,1 milhões, sendo superior em
30,2% ao EBITDA consolidado calculado com base nas demonstrações financeiras
consolidadas reexpressas do exercício de 2017. O EBITDA normalizado
consolidado20 de 2018, ou seja, ajustado dos referidos custos de reestruturação e
imparidade de goodwill, também revela crescimento face ao de 2017, ainda que
menos acentuado (um pouco mais do que 12%). Nos primeiros 9 meses de 2019,
observou-se também um aumento do EBITDA consolidado face ao mesmo período do
ano anterior, o qual, no entanto não se encontra reexpresso pelo IFRS 16 conforme
descrito no início do presente Capítulo 5.
No exercício de 2018, o EBIT consolidado ascendeu a cerca de € 12,8 milhões, tendo
aumentado 37,4% face ao EBIT consolidado de 2017. Nos primeiros 9 meses de
2019, observou-se também uma redução de 3,2% do EBIT consolidado face ao
período homólogo de 2018, o qual, no entanto não se encontra reexpresso pelo IFRS
16 conforme já referido.
Caso as demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Cofina reportadas ao
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 não tivessem passado a
refletir a adoção da norma contabilística IFRS 16, o EBITDA normalizado
consolidado teria ascendido a cerca de € 9,9 milhões21, ou seja, teria registado um
decréscimo de 6,5% face ao período homólogo de 2018. Por sua vez, o EBIT

19

Atendendo à natureza da sua atividade, a Cofina entende que a rotação de pessoal é normal no seu
negócio, por força da mudança a que os ambientes editorial e digital obrigam, pelo que entende que
parte dos custos com indemnizações são operacionais. Assim, os custos de reestruturação não incluem
a totalidade das indemnizações ao pessoal registados em 2017 e 2018 (que ascenderam a € 4.040
milhares em 2017 e € 1.618 milhares em 2018), nem em 30 de setembro de 2018 e de 2019 (que
ascenderam a € 606 milhares e € 664 milhares, respetivamente).
20
Designado por “EBITDA consolidado” no relatório de gestão da Cofina constante do relatório e
contas da Cofina reportado a 31 de dezembro de 2018.
21
“EBITDA normalizado” consolidado reportado aos 9 meses terminados em 30 de setembro de 2019
excluindo o impacto da norma IFRS16 foi calculado com base no “EBITDA normalizado” consolidado
referente ao mesmo período deduzido dos impactos na norma IFRS 16 que se apresentam na segunda
tabela constante do início deste Capítulo 5, nos fornecimentos e serviços externos e outros gastos, ou
seja, € 11.735.504 – € 1.847.764 (impacto nos FSE) – € 6.618 (impacto nos outros gastos) = €
9.881.122, sendo, assim, 6,5% inferior ao “EBITDA normalizado” consolidado reportado aos 9 meses
terminados em 30/09/2018.
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consolidado teria ascendido a cerca de € 8,5 milhões22, ou seja, teria registado um
decréscimo de 8,3% face ao período homólogo de 2018, caso a referida norma
contabilística não tivesse sido adotada.
No quadro abaixo apresenta-se a dívida líquida consolidada, bem como a respetiva
conciliação por referência às rubricas contabilísticas constantes das demonstrações
financeiras consolidadas da Cofina para 2017 e 2018 e das demonstrações financeiras
consolidadas condensadas da Cofina para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019:
30.09.2019

31.12.2018

Empréstimos não correntes

-

-

16 666 667

Outros empréstimos

-

-

16 666 667

52 137 245

46 298 237

37 720 608

189 402

177 809

1 715 159

Outros empréstimos

51 947 843

46 120 428

36 005 449

Empréstimos totais

52 137 245

46 298 237

54 387 275

Empréstimos correntes
Empréstimos bancários

Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida

31.12.2017

(2 881 760)

(6 624 512)

(5 164 622)

49 255 485

39 673 725

49 222 653

Nota: A dívida líquida não inclui a rubrica "Passivos de locação"

Em 30 de setembro de 2019, a dívida líquida consolidada da Cofina ascendia a cerca
de € 49,3 milhões, tendo aumentado aproximadamente € 9,6 milhões face a 31 de
dezembro de 2018.
Este aumento está relacionado com o caucionamento de cerca de € 10 milhões ao
abrigo do contrato de compra e venda celebrado em 20 de setembro de 2019 com a
PRISA para a aquisição de 100% do capital social e dos direitos de voto da Vertix (e
indiretamente de 94,69% do capital social e dos direitos de voto do Grupo Media
Capital).
5.5. Alterações Significativas na Situação Financeira do Emitente
Desde as últimas informações financeiras intercalares publicadas referentes ao
período findo em 30 de setembro de 2019, não auditadas, as únicas alterações
significativas à posição financeira ou comercial do Grupo Cofina são as que se
perspetivam com a aquisição do Grupo Media Capital (ver, a este propósito, o
Capítulo 5.6. deste Prospeto), nomeadamente em resultado (i) do investimento neste
grupo, (ii) da realização do presente aumento de capital e (iii) da contratação de um
empréstimo de médio longo prazo para financiamento daquela operação de aquisição
22

O “EBIT consolidado” reportado aos 9 meses terminados em 30 de setembro de 2019 excluindo o
impacto da norma IFRS16 foi calculado com base no “EBIT consolidado” referente ao mesmo período
deduzido dos impactos na norma IFRS 16 que se apresentam na segunda tabela constante do início
deste Capítulo 5, nos fornecimentos e serviços externos, outros gastos e amortizações e depreciações,
ou seja € 9.014.083 – € 1.847.764 (impacto nos FSE) – € 6.618 (impacto nos outros gastos) + €
1.381.029 (impacto nas amortizações) = € 8.540.730, sendo, assim, 8,3% inferior ao “EBIT
consolidado” reportado aos 9 meses terminados em 30 de setembro de 2018.
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e refinanciamento da dívida de ambos os Grupo Cofina e Media Capital (nos termos e
condições descritos no Capítulo 9.4. deste Prospeto), que será desembolsado na data
em que a referida aquisição se concretize.
5.6. Informação financeira pró-forma
A informação financeira consolidada pró-forma e não auditada incluída abaixo deverá
ser lida em conjunto com o Anexo ao Prospeto que inclui, nomeadamente, informação
sobre os dados financeiros utilizados como base para a compilação desta informação
financeira pró-forma, hipóteses, pressupostos e ajustamentos usados na sua
elaboração. Esta informação foi preparada exclusivamente para fornecer informações
sobre como a aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda poderia ter afetado
as demonstrações financeiras consolidadas do Emitente em 31 de dezembro de 2018 e
no período intercalar de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, elaboradas de
acordo com as IFRS-UE. Uma vez que esta informação financeira pró-forma está
preparada para refletir uma situação hipotética, não se destina a representar, e não
representa, a posição financeira consolidada ou os resultados consolidados do
Emitente e do Grupo Media Capital. A informação financeira pró-forma foi preparada
com base na informação financeira relativa ao Grupo Media Capital, cuja preparação
é alheia ao Emitente e sob a qual o Emitente não pode, como tal, assumir qualquer
responsabilidade.
A informação financeira pró-forma não reflete o desembolso a efetuar na aquisição
das 4.485.573 ações do Grupo Media Capital atualmente não detidas pela Vertix e que
foram objeto de uma Oferta Pública Voluntária de Aquisição preliminarmente
anunciada pela Cofina em 21 de setembro de 2019.
O valor total deste desembolso não se conhece na presente data, indicando-se que
caso seja adquirida a totalidade das ações objeto da referida oferta e tendo por base a
contrapartida indicada no respetivo anúncio preliminar (de €2,3336/ação, sem
prejuízo do referido a este propósito no Capítulo 9.4 infra), o montante a despender
ascenderia a cerca de € 10,5 milhões.
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Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro
de 2018
(Montantes expressos em milhares de Euros)
Média
Capital

Custo de Aquisição
do Grupo Média
Capital
5.1 (*)

Cofina
SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Concentração de
Aumento de
atividades
Financiamento
capital
empresariais
5.2 (*)
5.3 (*)
5.4 (*)

Custos da
transação

Ajustamentos
intragrupo

5.5 (*)

6 (*)

Pró-forma

ATIVO
ATIVOS NÃO CORRENTES:
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Direitos de transmissão de programas de televisão
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes

16 026
149 374
9 826
5
48 146
2 410
2 161
227 949

2 748
83 977
300
3 435
6
52
595
91 112

123 290
123 290

(9 762)
(123 290)
(133 052)

-

-

-

-

18 774
223 589
10 125
3 435
10
48 146
2 462
2 757
309 299

ATIVOS CORRENTES:
Inventários
Direitos de transmissão de programas de televisão
Clientes
Outros devedores
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Ativo por imposto corrente
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de ativos correntes

31 136
25 289
32
5 378
241
288
3 195
382
65 941

1 350
5 821
376
4 149
1
2 955
6 625
21 276

(123 290)
(123 290)

-

84 311
84 311

31 987
31 987

-

(186)
75
(111)

1 350
31 136
30 925
408
9 528
242
288
6 225
15
80 116

293 891

112 388

-

(133 052)

84 311

31 987

-

(111)

389 415

89 584
8 210
(490)
24 643
21 573
143 519

25 641
15 875
5 409
(15 577)
6 653
38 002

-

(89 584)
(8 210)
490
(24 643)
(21 573)
(143 519)

85 000
(689)
84 311

-

(1 519)
(1 519)

-

110 641
15 875
5 409
(16 266)
5 135
120 794

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reserva de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido consolidado do exercício
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Financiamentos obtidos
Provisões
Outros credores
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Outros credores
Passivos de contratos com clientes
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
Total do passivo
Total do passivo e capital próprio

-

-

-

10 468

-

-

-

-

10 468

143 519

38 002

-

(133 052)

84 311

-

(1 519)

-

131 262

46 115
5 762
1 091
52 968

4 535
26
4 561

-

-

-

117 718
117 718

-

-

163 833
10 297
26
1 091
175 247

39 345
583
14 112
6 547
15 602
8 906
12 306
97 403
150 371
293 891

178
46 120
10 719
1 424
3 028
2 079
1 646
4 631
69 826
74 387
112 388

-

(133 052)

84 311

(39 027)
(46 704)
(85 731)
31 987
31 987

1 519
1 519
1 519
-

(186)
75
(111)
(111)
(111)

496
26 165
7 972
18 630
2 079
10 552
17 012
82 906
258 153
389 415

(*) Remete-se para documento anexo ao Prospeto, com as notas explicativas sobre a informação financeira consolidada próforma.
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Média Capital

RENDIMENTOS OPERACIONAIS:
Vendas
Prestações de serviços
Outros rendimentos operacionais
Total de rendimentos operacionais

Cofina SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Custos da
transação
5.4 (*)
5.5 (*)

Ajustamentos
intragrupo
6 (*)

Financiamento

Pró-forma

132 800
49 009
181 809

43 059
28 116
18 118
89 293

-

-

192
192

43 059
161 107
67 127
271 293

GASTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimento de serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade ((reforços)/reversões)
Resultados relativos a empresas associadas
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais
Resultados operacionais

(21 067)
(78 326)
(41 540)
(6 632)
(510)
(120)
(148 196)
33 613

(9 635)
(37 683)
(27 600)
(1 288)
(121)
(653)
(127)
(77 108)
12 185

-

(1 519)
(1 519)
(1 519)

(192)
(192)
-

(30 702)
(117 720)
(69 140)
(7 921)
(631)
(653)
(247)
(227 014)
44 279

RESULTADOS FINANCEIROS:
Gastos financeiros
Rendimentos financeiros
Gastos financeiros líquidos
Resultado antes de impostos

(3 166)
209
(2 957)
30 656

(2 097)
25
(2 072)
10 113

(3 626)
(3 626)
(3 626)

(1 519)

-

(8 890)
234
(8 656)
35 623

Impostos sobre o rendimento
Resultado consolidado líquido das operações continuadas

(9 082)
21 573

(3 914)
6 199

816
(2 810)

(1 519)

-

(12 180)
23 443

Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido consolidado do exercício

21 573

454
6 653

(2 810)

(1 519)

-

454
23 897

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe
Interesses que não controlam
Resultado líquido consolidado do exercício

22 629
1 268
23 897

Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

0,08

(*) Remete-se para documento anexo ao Prospeto, com as notas explicativas sobre a informação financeira consolidada próforma.
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Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro
de 2019
(Montantes expressos em milhares de Euros)
Média
Capital

Custo de Aquisição
do Grupo Média
Capital
5.1 (*)

Cofina
SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Concentração de
Aumento de
atividades
Financiamento
capital
empresariais
5.2 (*)

5.3 (*)

5.4 (*)

Custos da
transação

Ajustamentos
intragrupo

5.5 (*)

6 (*)

Pró-forma

ATIVO
ATIVOS NÃO CORRENTES:
Ativos fixos tangíveis
Direitos de uso
Goodwill
Ativos intangíveis
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Direitos de transmissão de programas de televisão
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes

12 914
9 655
149 374
9 323
5
47 254
2 208
1 973
232 706

2 864
10 860
83 977
144
3 530
10 006
64
1 189
112 632

123 290
(10 006)
113 284

(10 774)
(123 290)
(134 064)

-

-

-

-

15 777
20 514
222 577
9 467
3 530
5
47 254
2 272
3 162
324 558

ATIVOS CORRENTES:
Inventários
Direitos de transmissão de programas de televisão
Clientes
Outros devedores
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Ativo por imposto corrente
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de ativos correntes

28 728
22 308
125
4 330
297
326
5 272
245
61 628

1 335
6 575
2 447
3 996
1 993
391
2 882
19 618

(113 284)
(113 284)

-

84 311
84 311

36 155
36 155

-

(151)
(151)

1 335
28 728
28 731
2 572
8 325
2 290
326
5 663
10 309
88 278

294 334

132 251

-

(134 064)

84 311

36 155

-

(151)

412 836

89 584
9 170
(663)
45 256
1 185
144 531

25 641
15 875
5 409
(10 802)
4 256
40 379

-

(89 584)
(9 170)
663
(45 256)
(1 185)
(144 531)

85 000
(689)
84 311

-

(1 519)
(1 519)

-

110 641
15 875
5 409
(11 491)
2 737
123 172

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reserva de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido consolidado do exercício
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Financiamentos obtidos
Passivos de locação
Provisões
Outros credores
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Outros credores
Passivos de contratos com clientes
Passivos de locação
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
Total do passivo
Total do passivo e capital próprio

-

-

-

10 468

144 531

40 379

-

(134 064)

84 311

-

(1 519)

-

133 639

10 468

59 000
6 047
5 468
1 041
71 556

10 417
4 105
26
14 548

-

-

-

103 818
103 818

-

-

162 818
16 464
9 573
26
1 041
189 922

15 426
100
16 943
7 530
13 885
3 563
4 610
16 190
78 247
149 803
294 334

189
51 948
8 919
1 038
3 996
2 655
2 732
2 048
3 798
77 324
91 871
132 251

-

(134 064)

84 311

(15 615)
(52 048)
(67 663)
36 155
36 155

1 519
1 519
1 519
-

(151)
(151)
(151)
(151)

27 230
8 568
17 881
6 218
2 732
6 658
19 988
89 275
279 197
412 836

(*) Remete-se para documento anexo ao Prospeto, com as notas explicativas sobre a informação financeira consolidada próforma.
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 30 de
setembro de 2019
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Média Capital

RENDIMENTOS OPERACIONAIS:
Vendas
Prestações de serviços
Outros rendimentos operacionais
Total de rendimentos operacionais

Cofina SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Custos da
transação
5.4 (*)
5.5 (*)

Ajustamentos
intragrupo
6 (*)

Financiamento

Pró-forma

84 514
33 744
118 257

32 036
19 711
13 308
65 055

-

-

(115)
(115)

32 036
104 109
47 051
183 197

(16 227)
(57 779)
(32 566)
(6 997)
116
(491)
(113 945)
4 313

(7 403)
(26 200)
(19 725)
(2 721)
233
95
(225)
(55 946)
9 109

-

(1 519)
(1 519)
(1 519)

115
115
-

(23 630)
(85 382)
(52 291)
(9 719)
349
95
(716)
(171 294)
11 903

RESULTADOS FINANCEIROS:
Gastos financeiros
Rendimentos financeiros
Gastos financeiros líquidos
Resultado antes de impostos

(1 890)
188
(1 701)
2 611

(2 041)
6
(2 036)
7 073

(2 684)
(2 684)
(2 684)

(1 519)

-

(6 615)
194
(6 421)
5 482

Impostos sobre o rendimento
Resultado consolidado líquido das operações continuadas

(1 427)
1 185

(2 817)
4 256

604
(2 080)

(1 519)

-

(3 640)
1 842

1 185

4 256

(2 080)

(1 519)

-

1 842

GASTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimento de serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade ((reforços)/reversões)
Resultados relativos a empresas associadas
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais
Resultados operacionais

Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido consolidado do exercício
Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe
Interesses que não controlam
Resultado líquido consolidado do exercício

1 744
98
1 842

Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

0,01

(*) Remete-se para documento anexo ao Prospeto, com as notas explicativas sobre a informação financeira consolidada próforma.

5.7.Declaração do Emitente Relativa à Suficiência do Fundo de Maneio
O Emitente considera que o fundo de maneio, definido pela diferença entre os ativos
correntes e os passivos correntes, do Grupo Cofina não é suficiente para as suas
necessidades atuais, ou seja, para um período de 12 meses contados da data de
publicação do presente Prospeto, atendendo a que se estima que será negativo em
cerca de € 11,5 milhões (tendo em consideração o fundo de maneio da Cofina e do
Grupo Media Capital reportado a 30 de setembro de 2019, o montante total do
aumento de capital e do financiamento a contrair, líquidos dos respetivos custos,
assim como os custos com a transação no âmbito da operação de aquisição da Vertix e
o desembolso que poderá estar associado à aquisição das restantes 4.485.573 ações do
Grupo Media Capital) após a finalização do Contrato de Compra e Venda e da
conclusão da OPA.
Dado que a geração de cash flow está dependente de inúmeros fatores que à data não
são passíveis de serem antecipados pelo Grupo Cofina, o Emitente não consegue na
presente data determinar com precisão qual o momento em que a insuficiência de
fundo de maneio se irá materializar, uma vez que a ocorrer, essa circunstância sempre
dependerá do volume e momento dos cash flows efetivamente gerados.
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De toda a forma o Emitente procurará suprir eventuais insuficiências através dos
seguintes mecanismos: (i) renegociação da dívida existente à data (ao abrigo do
financiamento sindicado de € 170 milhões detalhado no Capítulo 9.4 do Prospeto,
nomeadamente através do aumento do valor global do empréstimo) e/ou subsidiária
ou cumulativamente, (ii) contratação de novas linhas de crédito de acordo com o
sindicato bancário com o qual foi acordado o financiamento sindicado de € 170
milhões, detalhado no Capítulo 9.4 do Prospeto.
Caso a renegociação da dívida existente ou contratação destas novas linhas de crédito
não sejam possíveis de concretizar, o Emitente não pode garantir que terá
possibilidade de angariar, através de outras fontes de financiamento alternativas, os
fundos necessários para fazer face ao valor negativo do fundo de maneio, o que
poderá determinar um efeito negativo substancial na situação financeira do Emitente
podendo, no limite, conduzir a uma situação de insolvência.
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CAPÍTULO 6. – CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO
Os quadros abaixo apresentam a capitalização e o endividamento da Cofina em 30 de
novembro de 2019 (informação não auditada), 30 de setembro de 2019 (tendo por
base a informação financeira consolidada condensada não auditada do terceiro
trimestre de 2019 publicada pela Cofina em 29 de novembro de 2019) e a informação
pró-forma referida no Capítulo 5.6 deste Prospeto.
Esta informação foi preparada de acordo com as IFRS-UE e deverá ser lida em
conjunto com as demonstrações financeiras constantes do presente Prospeto constante
do Capítulo 5, bem como com a demais informação financeira inserida por remissão
no presente Prospeto.
6.1 Capitalização
A tabela seguinte apresenta a capitalização consolidada e o endividamento total
consolidado da Cofina em 30 de novembro de 2019 e em 30 de setembro de 201923:
(Montantes expressos em euros)

Endividam ento corrente

Inform ação
pró-form a
30.09.2019
(a)

Notas

30.09.2019
(a)

30.11.2019
(a)

(iii)=(i)+(ii)

-

52 137 245

52 189 642

(i)

-

189 402

164 800

-

189 402

164 800

-

51 947 843

52 024 842

Guaranteed ("caucionados") (1)

-

41 969 698

42 021 526

Unguaranteed ("não caucionados") / Unsecured ("não garantidos")

-

9 978 146

10 003 316

Empréstimos bancários
Guaranteed ("caucionados") (1)
Outros empréstimos

(ii)

Endividam ento não corrente

(iv)

162 818 182

-

-

Finaciamentos obtidos

(iv)

162 818 182

-

-

Secured ("garantidos") (2)
Endividam ento total

162 818 182
(v)=(iii)+(iv)

162 818 182

52 137 245

52 189 642

Capital social

(vi)

110 641 459

25 641 459

25 641 459

Prémios de emissão de ações

(vi)

15 874 835

15 874 835

15 874 835

Reserva legal

(vi)

5 409 144

5 409 144

5 409 144

Outras reservas

(vi)

(11 491 022)

(10 802 272)

(10 802 272)

Total do capital próprio
Capitalização total

(vii) = ∑ (vi)

120 434 416

36 123 166

36 123 166

(viii)=(vii)+(v)

283 252 598

88 260 411

88 312 808

(a) Informação não auditada
(1) "Guaranteed" : livranças subscritas pela Cofina e Cofina Media
(2) "Secured" : Penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras da Vertix; penhor financeiro de primeiro grau
sobre as ações atuais e futuras da Cofina Media que não se encontram dadas em penhor à Autoridade Tributária; penhor financeiro
de segundo grau sobre as ações da Cofina Media, sobre as quais incide um prévio penhor financeiro (portanto, de primeiro grau), a
favor da Autoridade Tributária. Entende-se por penhor financeiro de segundo grau um contrato de garantia financeira mediante o
qual as partes convencionam a atribuição ao credor pignoratício do direito de dispor do objeto da garantia (uma liquidação em
numerário ou a entrega de instrumentos financeiros), como se fosse seu proprietário, só podendo esta ser executada
posteriormente ao vencimento dos penhores financeiros de primeiro grau existentes; penhor financeiro de primeiro grau sobre as
ações atuais e futuras das subsidiárias da Cofina Media; penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras da
Media Capital; penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras das subsidiárias da Media Capital; "assignment
by way of security (cessão de créditos com escopo de garantia) of all Cofina and Cofina Media's present and future claims under
the SPA and loans to members of the Group"; "assignment by way of security (cessão de créditos com escopo de garantia) of all
Media Capital present and future loans to members of the Group". Para mais informações sobre financiamento, ver Capítulo 9.4.
do Prospeto.
Nota i): Inexistência de endividamento indireto / endividamente contingente
Nota ii): O endividamento não inclui a rubrica "Passivos de locação"
Nota iii): Exclui resultado líquido consolidado do exercício

23

A informação pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer informações sobre como a aquisição
prevista no Contrato de Compra e Venda poderia ter afetado as demonstrações financeiras consolidadas do
Emitente em 30 de setembro de 2019, elaboradas de acordo com as IFRS-UE. Uma vez que esta
informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação hipotética, não se destina a
representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os resultados consolidados do Emitente e
do Grupo Media Capital.
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Foram prestadas livranças no montante de € 63,5 milhões, dos quais € 13,5 milhões
são referentes a facilidade em conta de depósito à ordem e linhas de descobertos que
não estão a ser utilizadas e € 8 milhões a uma linha de descoberto que, em 30 de
setembro de 2019 só estava a ser utilizada em € 189.402. Em 30 de novembro de
2019, o seu nível de utilização reduziu-se para € 164.800.
Em 30 de novembro de 2019 e em 30 de setembro de 2019, o Grupo Cofina tinha
constituído garantias cujo detalhe é como se segue:
a) Penhor de 20.000.000 ações da Cofina Media, S.A. a favor da Autoridade e
Aduaneira dadas como garantia de processos de execução fiscal; e
b) Garantias prestadas no montante de € 222.064 relacionadas com a atividade
publicitária do Grupo Cofina e com processos fiscais e civis em curso.
Note-se que se encontra projetada uma reestruturação do financiamento do Emitente
após a aquisição do Grupo Media Capital, prevendo-se a amortização de todos os
financiamentos acima descritos (e cessação dos respetivos contratos) e a sua
substituição por um único contrato de financiamento sindicado no montante de € 170
milhões (para mais informação, vide 9.4 infra).
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6.2 Endividamento Líquido
A tabela seguinte apresenta o endividamento líquido consolidado da Cofina em 30 de
novembro de 2019 e em 30 de setembro de 201924:
(Montantes expressos em euros)

Notas

Inform ação
pró-form a
30.09.2019
(a)

30.09.2019
(a)

30.11.2019
(a)

Numerário

(i)

271 721

83 934

78 942

Depósitos imediatamente mobilizáveis

(ii)

10 036 792

2 797 826

5 378 737

(iii)=(i)+(ii)

10 308 513

2 881 760

5 457 679

Caixa e equivalentes de caixa
Endividam ento financeiro corrente

(iv)

Guaranteed ("caucionado") (1)
Unguaranteed ("não caucionado") / Unsecured ("não garantido")
Endividam ento financeiro não corrente

(v)

Secured ("garantido") (2)

-

52 137 245

52 189 642

-

42 159 099

42 186 326
10 003 316

-

9 978 146

162 818 182

-

-

162 818 182

-

-

Endividam ento financeiro total

(vi)=(iv)+(v)

162 818 182

52 137 245

52 189 642

Endividam ento financeiro líquido

(vii)=(vi)-(iii)

152 509 669

49 255 485

46 731 964

(a) Informação não auditada
(1) "Guaranteed" : livranças subscritas pela Cofina e Cofina Media
(2) "Secured" : Penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras da Vertix; penhor financeiro de primeiro grau
sobre as ações atuais e futuras da Cofina Media que não se encontram dadas em penhor à Autoridade Tributária; penhor f inanceiro
de segundo grau sobre as ações da Cofina Media, sobre as quais incide um prévio penhor financeiro (portanto, de primeiro grau), a
favor da Autoridade Tributária. Entende-se por penhor financeiro de segundo grau um contrato de garantia f inanceira mediante o
qual as partes convencionam a atribuição ao credor pignoratício do direito de dispor do objeto da garantia (uma liquidação em
numerário ou a entrega de instrumentos financeiros), como se fosse seu proprietário, só podendo esta ser executada
posteriormente ao vencimento dos penhores financeiros de primeiro grau existentes; penhor financeiro de primeiro grau sobre as
ações atuais e futuras das subsidiárias da Cofina Media; penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras da
Media Capital; penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações atuais e futuras das subsidiárias da Media Capital; "assignment
by way of security (cessão de créditos com escopo de garantia) of all Cofina and Cofina Media's present and future claims under
the SPA and loans to members of the Group"; "assignment by way of security (cessão de créditos com escopo de garantia) of all
Media Capital present and future loans to members of the Group". Para mais informações sobre financiamento, ver Capítulo 9.4.
do Prospeto.
Nota i): Inexistência de endividamento indireto / endividamente contingente
Nota ii): O endividamento não inclui a rubrica "Passivos de locação"

24

A informação financeira pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer informações sobre como a aquisição
prevista no Contrato de Compra e Venda poderia ter afetado as demonstrações financeiras consolidadas do Emitente
em 30 de setembro de 2019, elaboradas de acordo com as IFRS-UE. Uma vez que esta informação financeira próforma está preparada para refletir uma situação hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição
financeira consolidada ou os resultados consolidados do Emitente e do Grupo Media Capital.
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CAPÍTULO 7. – DESCRIÇÃO DA OFERTA
7.1. Informação Relativa aos Valores Mobiliários objeto da Oferta e da Admissão
à Negociação
7.1.1. Tipo e categoria dos valores mobiliários
A presente oferta pública de subscrição de ações da Cofina, a emitir por esta
sociedade no âmbito do respetivo aumento de capital, tem por objeto um máximo de
188 888 889 Novas Ações. As Novas Ações serão oferecidas diretamente à subscrição
dos acionistas da Cofina, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e
aos demais investidores que adquiram direitos de subscrição.
Conforme melhor descrito em 7.2.1 infra, as Novas Ações inicialmente não subscritas
serão objeto de rateio pelos detentores de direitos de subscrição que tenham
manifestado intenção de subscrever um número de ações superior àquele a que teriam
proporcionalmente direito, na proporção das Novas Ações subscritas no exercício dos
respetivos direitos de preferência, com arredondamento por defeito. Para a atribuição
da última ou últimas Novas Ações poderá proceder-se à atribuição por sorteio. O
pedido de subscrição adicional deverá ser efetuado conjuntamente com o pedido de
subscrição e não é separável deste último.
Paralelamente, o Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de investidores
institucionais (qualificados nos termos legais), a qual decorrerá nos mesmos termos e
condições da Oferta (exceto no que concerne àqueles que são exclusivamente
relativos ao regime das ofertas públicas – v.g. exigência de prospeto, restrições à
modificação da oferta, revogabilidade das ordens, retirada da oferta, etc.) e deverá
decorrer no período compreendido entre a data a partir da qual as ordens na Oferta se
tornam irrevogáveis (i.e. dia 5 de março de 2020, a partir das 15h00m) e a data de
apuramento dos resultados da Oferta (i.e. dia 11 de março de 2020, até às 12h00m),
para subscrição das Novas Ações eventualmente sobrantes após satisfação das ordens
de subscrição e pedidos de subscrição adicional em rateio no âmbito da Oferta.
Assim, os valores mobiliários objeto da Oferta são um máximo de 188 888 889 ações
ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 64,81%
do capital social da Sociedade, após realização integral do aumento de capital.
Neste sentido, os valores mobiliários a admitir à negociação no Euronext Lisbon
gerido pela Euronext são um máximo de 188 888 889 Novas Ações (i.e. a totalidade
das Novas Ações) representativas do capital social da Sociedade, tal como o mesmo
resultar após o aumento de capital. Foi solicitada a admissão à negociação no
Euronext Lisbon, gerido pela Euronext da totalidade das Novas Ações. Quando
admitidas à negociação no referido mercado, as Novas Ações serão negociadas sob o
símbolo CFN e serão fungíveis com as ações representativas do capital social da
Cofina que já se encontram admitidas à negociação na data do presente Prospeto,
passando a ter o mesmo código ISIN PTCFN0AE0003 que estas últimas e conferirão
aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações ordinárias existentes antes
da presente admissão.
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As ações da Cofina são ordinárias, nominativas e escriturais e estão integradas em
sistema centralizado organizado pela CVM.
As Novas Ações serão integradas no sistema centralizado organizado pela CVM, no
momento da respetiva emissão.
O presente Prospeto também diz respeito à admissão dos direitos de subscrição
inerentes às ações não detidas pelo Emitente à negociação no Euronext Lisbon. O
código ISIN dos direitos de subscrição das Novas Ações é o PTCFN0AMS004 e estes
serão negociados sob o símbolo CFNDS.
7.1.2. Legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados
Todas as ações representativas do capital social da Cofina, incluindo as que são objeto
da Oferta, foram e serão criadas nos termos estabelecidos na legislação portuguesa
aplicável, nomeadamente em conformidade com as normas constantes do CSC e do
CódVM que disciplinam a criação de valores mobiliários representativos do capital
social de sociedades anónimas tendo por lei pessoal a lei portuguesa, conformando-se
a sua forma de representação e integração em sistema centralizado, inclusivamente a
requerida para efeitos da sua negociação em mercado regulamentado, com as
disposições legais imperativas constantes do CódVM e restante regulamentação
aplicável.
7.1.3. Moeda em que as ações da Cofina são emitidas
As ações da Cofina que representam atualmente o capital social da Cofina encontramse emitidas em Euros. As Novas Ações serão igualmente emitidas em Euros.
7.1.4. Direitos, incluindo eventuais restrições dos mesmos, inerentes às Ações e o
procedimento a observar para o exercício desses direitos
Todas as ações da Cofina são ordinárias e, por conseguinte, da mesma categoria. As
Novas Ações serão igualmente ordinárias e pertencerão também à mesma categoria.
Nos termos do CSC e dos Estatutos, o titular de uma ação da Cofina assume, com a
respetiva aquisição, a condição de acionista da sociedade, com todos os direitos e as
obrigações inerentes estabelecidos no CSC e nos Estatutos.
Os titulares de ações da Cofina gozam, nos termos dos Estatutos e nos termos da lei,
entre outros, do direito à participação nos lucros (após deduzidas as importâncias
necessárias à formação ou reconstituição da reserva legal, e conforme deliberado pela
Assembleia Geral), do direito a participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu
direito de voto, do direito à partilha do património em caso de dissolução, do direito
de preferência na subscrição de novas ações em casos de aumentos de capital por
entradas em dinheiro em que o respetivo direito não seja limitado ou suprimido, do
direito a receber novas ações da Sociedade em operações de aumento de capital por
incorporação de reservas, e do direito à informação.
A detenção ou a titularidade de uma ou mais ações da Sociedade implica a sujeição do
acionista ao conteúdo dos Estatutos, sem prejuízo do seu direito de impugnação das
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disposições que considere desconformes com normas legais imperativas que sejam
aplicáveis à Sociedade, nos termos e prazos previstos na lei.
No que respeita ao regime fiscal aplicável à titularidade e transmissão das ações da
Cofina ver Capítulo 8 do presente Prospeto.
7.1.5. Declaração sobre as deliberações, autorizações e aprovações ao abrigo das
quais as Novas Ações irão ser emitidas, oferecidas e admitidas à
negociação
A emissão das Novas Ações foi precedida de deliberação da Assembleia Geral da
Cofina adotada em 29 de janeiro de 2020, na qual se deliberou alterar o n.º 2 do artigo
4.º dos Estatutos da Cofina, para autorizar o Conselho de Administração a aumentar o
capital social da Cofina por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, num
montante global máximo de € 85.000.000,05, sendo o(s) aumento(s) do capital social
operado(s) por emissão de novas ações, que podem ser de uma ou mais categorias
permitidas por lei ou pelos Estatutos, com ou sem prémio de emissão, cabendo ao
Conselho de Administração fixar as condições de emissão ou das emissões, bem como
os termos do exercício da preferência dos acionistas na respetiva subscrição.
Na sequência da referida deliberação da Assembleia Geral, nos termos da autorização
estatutária contida no n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos, o Conselho de Administração
da Cofina deliberou, após parecer prévio favorável do Conselho Fiscal datado de 29
de janeiro de 2020 e nos novos termos da autorização estatutária contida no n.º 2 do
artigo 4.º dos Estatutos, o presente aumento de capital e emissão de Novas Ações em
29 de janeiro de 2020, deliberação essa que foi complementada por um conjunto de
atos praticados por administradores e procuradores da Sociedade, em quem o
Conselho de Administração havia delegado todos os poderes para tomarem todas as
demais decisões e praticarem todos os demais atos convenientes ou necessários à
concretização da presente Oferta.
O Conselho de Administração deliberou ainda, a submissão do pedido de admissão
das Novas Ações à negociação.
7.1.6. Eventuais restrições à livre transmissão e oneração das ações da Cofina
Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à transmissibilidade das
ações da Cofina, sendo estas livremente transmissíveis nos termos da lei.
7.1.7. Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias
Uma vez que, ao abrigo do artigo 13.º CódVM, a Cofina é uma sociedade aberta, a
mesma encontra-se sujeita ao regime aplicável às ofertas públicas de aquisição
(“OPA”) voluntárias e obrigatórias, à aquisição potestativa e à perda de qualidade de
sociedade aberta, nos termos daquele código.
OPA obrigatória
O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no CódVM, o qual
transpõe para o ordenamento jurídico nacional as regras previstas na Diretiva
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n.º 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004 (na sua
redação atual), relativa às OPA.
Nos termos do disposto no artigo 187.º do CódVM, o dever de lançamento de uma
OPA obrigatória sobre a totalidade das ações representativas do capital social de uma
sociedade aberta e de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que
confiram o direito à subscrição ou aquisição das respetivas ações recai sobre qualquer
pessoa singular ou coletiva que ultrapasse, diretamente ou nos termos do n.º 1 do
artigo 20.º do CódVM, um terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao
capital social dessa sociedade sendo que, caso seja ultrapassado o limite de um terço,
a pessoa que estaria obrigada a lançar a OPA poderá provar perante a CMVM não ter
o domínio da sociedade visada, nem estar com esta em relação de grupo, não lhe
sendo, pois, exigível o lançamento da OPA.
De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, no cômputo dos direitos de voto
imputáveis a um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se
as ações de que este tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:
a)

Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;

b)

Detidos por sociedade que se encontre em relação de domínio ou de grupo
com o participante, nos termos do artigo 21.º do CódVM;

c)

Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha
celebrado acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver
vinculado a seguir instruções de terceiro;

d)

Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus
órgãos de administração e de fiscalização;

e)

Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os
respetivos titulares ou de instrumento financeiro:
(i)

(ii)

que lhe confira o direito incondicional ou a opção de adquirir, por
força de acordo vinculativo, ações com direitos de voto já emitidas
por emitente cujas ações estejam admitidas à negociação em
mercado regulamentado; e
com liquidação física, não abrangido pela subalínea anterior, mas
indexado às ações nessa subalínea mencionadas e com efeito
económico similar à detenção de ações ou de instrumentos referidos
nessa mesma subalínea;

f)

Inerentes a ações detidas em garantia pelo participante ou por este
administradas ou depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem
sido atribuídos;

g)

Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao
participante poderes discricionários para o seu exercício;

h)

Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante
que vise adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio
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ou que, de outro modo, constitua um instrumento de exercício concertado
de influência sobre a sociedade participada, sendo que, nos termos dos n.ºs
4 e 5 do citado artigo 20.º do CódVM, se presume, de forma ilidível perante
a CMVM, serem instrumento desse exercício concertado de influência os
acordos relativos à transmissibilidade das ações representativas do capital
social da sociedade aberta participada;
i)

Inerentes a ações subjacentes a instrumentos financeiros detidos pelo
participante, com liquidação financeira, indexados às ações mencionadas na
alínea e) e com efeito económico similar à detenção de ações referidos
nessa mesma alínea;

j)

Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por
aplicação, com as devidas adaptações, de critério constante de alguma das
outras alíneas.

Para efeitos das alíneas e) e i) supra são ainda considerados instrumentos financeiros
os previstos na lista elaborada pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e
dos Mercados nos termos do segundo parágrafo do n.º 1-B do artigo 13.º da Diretiva
n.º 2004/109/CE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 15 de dezembro de 2004,
designadamente quaisquer acordos, com liquidação física ou financeira, com efeitos
económicos similares à detenção de ações ou instrumentos referidos na alínea e).
O número de direitos de voto imputáveis, nos termos das alíneas e) e i) supra, em
virtude da detenção de instrumentos financeiros, é calculado da seguinte forma:
a) Com base no número total de ações subjacentes do instrumento financeiro,
exceto no caso dos instrumentos referidos na alínea seguinte;
b) No caso de instrumentos com exclusiva liquidação financeira, numa base de
correspondência ajustada ao delta (delta adjusted), multiplicando o número
total de ações subjacentes pelo delta do instrumento, nos termos previstos no
artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) no 2015/761, da Comissão, de 17
de dezembro de 2014, sendo apenas consideradas as posições longas, que não
devem ser compensadas com posições curtas relativas ao mesmo emitente do
ativo subjacente; e
c) No caso de instrumentos financeiros indexados a um cabaz de ações ou a um
índice, nos termos do artigo 4.º do Regulamento Delegado (UE) no 2015/761,
da Comissão, de 17 de dezembro de 2014.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do CódVM, a contrapartida de OPA
obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes montantes:
a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em
relação a ele, estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo
20.º do CódVM, pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria,
nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio
preliminar da oferta;
b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado
regulamentado durante o mesmo período.
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Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima
indicados ou se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores
mobiliários, proposta pelo oferente não se encontra devidamente justificada ou não é
equitativa, por ser insuficiente ou excessiva, a contrapartida mínima será fixada a
expensas do oferente por auditor independente designado pela CMVM.
Nos termos do n.º 3 do artigo 188.º do CódVM, a contrapartida, em dinheiro ou em
valores mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se não
equitativa se:
a)

o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e
o alienante através de negociação particular;

b)

os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por
referência ao mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à
negociação;

c)

tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em
causa e aquele ou o mercado regulamentado em que se encontrem
admitidos à negociação tiverem sido afetados por acontecimentos
excecionais.

A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores
mobiliários. Porém, apenas se admite a entrega de valores mobiliários em
contrapartida de uma OPA obrigatória desde que se encontrem preenchidas duas
condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como contrapartida
serem do mesmo tipo dos que são objeto da OPA; e (ii) esses valores mobiliários
encontrarem-se admitidos ou serem da mesma categoria de valores mobiliários de
comprovada liquidez admitidos à negociação em mercado regulamentado.
Independentemente de se encontrarem verificadas as referidas condições, se o
oferente ou pessoas que se encontrem em alguma das situações previstas no n.º 1 do
artigo 20.º do CódVM tiverem adquirido, nos 6 meses anteriores ao anúncio
preliminar e até ao encerramento da OPA, quaisquer ações representativas do capital
social da sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser oferecida
contrapartida equivalente em dinheiro.
Aquisição e alienação potestativas
Nos termos do artigo 194.º do CódVM, quem, na sequência do lançamento de OPA
geral em que seja visada sociedade aberta que tenha como lei pessoal a lei portuguesa,
atinja ou ultrapasse, diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo
CódVM, 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social até ao
apuramento dos resultados da OPA e 90% dos direitos de voto abrangidos pela OPA
pode, nos três meses subsequentes, adquirir as ações remanescentes mediante
contrapartida justa, em dinheiro, calculada nos termos do artigo 188.º do CódVM.
O sócio dominante que decida promover uma aquisição potestativa deve publicar de
imediato anúncio preliminar (consignando a contrapartida em depósito junto de
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instituição de crédito, à ordem dos titulares das ações remanescentes) e enviá-lo à
CMVM para efeitos de registo.
A aquisição potestativa produz efeitos a partir da publicação, pelo interessado, do
registo na CMVM, implicando a imediata perda da qualidade de sociedade aberta da
sociedade e a exclusão da negociação em mercado regulamentado das ações da
sociedade e dos valores mobiliários que a elas dão direito, ficando vedada a respetiva
readmissão durante um ano.
Cada titular de ações remanescentes pode, nos termos da lei (art.º 196.º do CódVM),
nos três meses subsequentes ao apuramento dos resultados da referida OPA, exercer o
direito de alienação potestativa, devendo antes, para o efeito, dirigir por escrito ao
sócio dominante convite para que, no prazo de oito dias, lhe faça proposta de
aquisição das suas ações. Na falta dessa proposta (ou se a mesma não for considerada
satisfatória), pode qualquer titular de ações remanescentes tomar a decisão de
alienação potestativa, mediante declaração perante a CMVM acompanhada de
documento comprovativo de consignação em depósito ou de bloqueio das ações a
alienar e de indicação da contrapartida calculada nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo
194.º do CódVM. Verificados os requisitos da alienação pela CMVM, a mesma
produz efeitos a partir da notificação pela CMVM ao sócio dominante.
Perda da qualidade de sociedade aberta
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º do CódVM, uma sociedade aberta
pode perder essa qualidade quando a) um acionista passe a deter, em consequência de
OPA, mais de 90% dos direitos de voto calculados nos termos do n.º 1 do artigo 20.º
do CódVM, ou quando b) a perda da referida qualidade seja deliberada em assembleia
geral da sociedade por maioria não inferior a 90% do capital social e em assembleias
dos titulares de ações especiais e de outros valores mobiliários que confiram direito à
subscrição ou aquisição de ações por maioria não inferior a 90% dos valores
mobiliários em causa; ou ainda quando c) haja decorrido um ano sobre a exclusão da
negociação das ações em mercado regulamentado, fundada na falta de dispersão pelo
público.
A perda da qualidade de sociedade aberta pode ser requerida à CMVM pela sociedade
e, no caso referido em a) do parágrafo anterior, também pelo oferente.
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do CódVM, no referido caso (mencionado em b)
acima) de deliberação de perda da referida qualidade, deve a sociedade indicar um
acionista que se obrigue a adquirir, no prazo de três meses após o deferimento pela
CMVM, os valores mobiliários pertencentes, nesta data, às pessoas que não tenham
votado favoravelmente alguma das deliberações em assembleia, e que caucione a
referida obrigação por garantia bancária ou depósito em dinheiro efetuado em
instituição de crédito. Nestes casos, a contrapartida da aquisição calcula-se nos termos
do artigo 188.º do CódVM.
A perda de qualidade de sociedade aberta produz efeitos a partir da publicação da
decisão favorável da CMVM, implicando a imediata exclusão da negociação em
mercado regulamentado das ações da sociedade e dos valores mobiliários que dão
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direito à sua subscrição ou aquisição, ficando vedada a respetiva readmissão no prazo
de um ano.
O presente ponto corresponde a uma síntese dos aspetos mais relevantes do regime em
causa, não dispensando a consulta pelo investidor da legislação aplicável e/ou a
obtenção de opinião jurídica acerca da mesma.
7.1.8. Ofertas públicas de aquisição lançadas por terceiros durante o último
exercício e o exercício em curso
Não foram lançadas por terceiros, durante o último exercício ou no exercício em
curso, quaisquer ofertas públicas de aquisição sobre as ações representativas do
capital social do Emitente.
7.2. Condições da Oferta
7.2.1. Condições, estatísticas da Oferta, calendário previsto e modalidades de
subscrição e aquisição das ações
a) Condições da Oferta
A Oferta compreende uma oferta pública de subscrição de 188 888 889 Novas
Ações, as quais são ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal,
representativas de 64,81% do capital social da Sociedade (após o aumento)
destinada aos acionistas da Cofina no exercício dos respetivos direitos legais de
preferência e aos demais investidores que adquiram direitos de subscrição.
Paralelamente, o Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de
investidores institucionais (qualificados nos termos legais), a qual decorrerá nos
mesmos termos e condições da Oferta (exceto no que concerne àqueles que são
exclusivamente relativos ao regime das ofertas públicas – v.g. exigência de
prospeto, restrições à modificação da oferta, revogabilidade das ordens, retirada da
oferta, etc.), para subscrição das Novas Ações eventualmente sobrantes após
satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição adicional em rateio no
âmbito da Oferta, nos termos descritos supra em 7.1.1 e infra em 7.2.1(b).
A Oferta encontra-se subordinada à subscrição integral do aumento de capital (i)
seja no âmbito da Oferta, (ii) seja no âmbito da oferta particular junto de
investidores institucionais (qualificados nos termos legais), caso esta venha ser
realizada.
Caso a condição não se verifique, a Oferta ficará sem efeito. Consequentemente, a
cessação da Oferta implica que a contrapartida financeira seja colocada à
disposição dos investidores pelos intermediários financeiros junto dos quais
tenham emitido tal ordem e não será concretizado o investimento, ficando as
ordens dadas sem efeito.
Não existe garantia de colocação ou tomada firme das Novas Ações.
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A presente Oferta, como qualquer oferta qualificada como pública nos termos do
CódVM, poderá ser objeto de qualquer uma das vicissitudes referidas nos artigos
128.º e seguintes do CódVM, as quais são descritas infra.
O montante total da Oferta será de € 85.000.000,05, tomando em consideração o
Preço da Oferta (ou seja, € 0,45 por ação).
Para uma descrição dos destinatários da Oferta ver Capítulo 7.2.2 infra.
b) Período da Oferta e processo de subscrição e aquisição das ações
As Novas Ações a emitir são oferecidas diretamente à subscrição dos acionistas da
Cofina no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e aos demais
investidores que adquiram direitos de subscrição. O número de Novas Ações a
subscrever no exercício de tais direitos resulta da aplicação do fator
1,8416355422677 ao número de direitos de subscrição detidos no momento da
subscrição, com arredondamento por defeito. A cada ação será atribuído um
direito de subscrição.
As Novas Ações inicialmente não subscritas serão objeto de rateio pelos
detentores de direitos de subscrição que tenham manifestado intenção de
subscrever um número de Novas Ações superior àquele a que teriam
proporcionalmente direito, na proporção das Novas Ações subscritas no exercício
dos respetivos direitos de preferência, com arredondamento por defeito. Para a
atribuição da última ou últimas Novas Ações poderá proceder-se à atribuição por
sorteio, quando as ordens a satisfazer se encontrem em igualdade de
circunstâncias. O pedido de subscrição adicional deverá ser efetuado
conjuntamente com o pedido de subscrição e não é separável deste último.
As Novas Ações eventualmente sobrantes poderão ser colocadas junto de
investidores institucionais (qualificados nos termos legais) através de uma oferta
particular, a qual decorrerá nos mesmos termos e condições da Oferta (exceto no
que concerne àqueles que são exclusivamente relativos ao regime das ofertas
públicas – v.g. exigência de prospeto, restrições à modificação da oferta,
revogabilidade das ordens, retirada da oferta, etc.) e deverá decorrer no período
compreendido entre a data a partir da qual as ordens na Oferta se tornam
irrevogáveis (i.e. dia 5 de março de 2020, a partir das 15h00m) e a data de
apuramento dos resultados da Oferta (i.e. dia 11 de março de 2020 até às
12h00m).
O período de exercício dos direitos de subscrição das Novas Ações decorrerá entre
as 8h30m do dia 25 de fevereiro de 2020 e as 15h00 do dia 10 de março de 2020,
inclusive (o “Período da Oferta”).
Os acionistas da Cofina que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição,
total ou parcialmente, poderão, sem prejuízo da possibilidade de transmissão fora
de mercado regulamentado, nos termos gerais de direito, proceder à sua alienação
no Euronext Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em que
aqueles direitos podem ser exercidos até ao terceiro dia de negociação anterior ao
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final do prazo para a subscrição das Novas Ações, ou seja desde o dia 25 de
fevereiro de 2020 até ao dia 5 de março de 2020, inclusive. Caso os direitos de
subscrição não sejam exercidos ou alienados até ao final do período de subscrição,
os mesmos cessarão sem contrapartida, não havendo lugar a qualquer
compensação por esse facto.
O código ISIN dos direitos de subscrição das Novas Ações é o PTCFN0AMS004
e estes serão negociados sob o símbolo CFNDS.
As ordens poderão ser revogadas até 5 dias antes de findar o prazo da Oferta, por
comunicação ao intermediário financeiro que a recebeu, ou seja, são revogáveis
até às 15h00m do dia 5 de março de 2020, inclusive. Durante o período de
irrevogabilidade, as ordens apenas poderão ser alteradas no sentido de aumento da
ordem. De notar, a este respeito, que a alteração de uma ordem para uma
quantidade inferior de direitos de subscrição a exercer ou de Novas Ações a
subscrever, terá sempre por efeito a revogação da ordem anteriormente transmitida
e a transmissão de uma nova ordem e, portanto, deverá ocorrer necessariamente
dentro do período de revogabilidade (ou seja, a partir das 8h30m do dia 25 de
fevereiro de 2020 até às 15h00m do dia 5 de março de 2020).
As ordens de subscrição das Novas Ações poderão ser apresentadas junto dos
intermediários financeiros legalmente habilitados a prestar o serviço de receção,
transmissão e execução de ordens por conta de outrem. Será disponibilizado aos
intermediários financeiros que o desejem receber, modelos de boletins para
transmissão de ordens, sendo, no entanto, a sua utilização facultativa, desde que
esteja assegurado um mecanismo de transmissão das ordens equivalente.
Os referidos modelos de boletins poderão ser solicitados ao Banco BPI (através do
e-mail: corporate.actions@bancobpi.pt).
As ordens de subscrição das Novas Ações poderão também ser transmitidas aos
intermediários financeiros supra referidos através da internet, nos casos em que tal
seja aceite pelo intermediário financeiro junto do qual as referidas ordens sejam
apresentadas.
É da responsabilidade dos intermediários financeiros que recebam as ordens o
controlo da veracidade e da autenticidade dos elementos apresentados pelos
investidores, bem como da qualidade em que os ordenantes atuem, face aos
requisitos impostos pelas condições da presente operação, não podendo, no
entanto, e salvo em caso de dolo ou negligência grave, ser responsabilizados pela
sua eventual falsidade.
Para efeitos do apuramento dos resultados da Oferta, os intermediários financeiros
a quem sejam transmitidas as ordens de subscrição no âmbito da Oferta deverão
proceder como se descreve em seguida: as ordens de subscrição das Novas Ações
a emitir e os respetivos pedidos de subscrição adicional em rateio, bem como as
revogações e/ou alterações dessas ordens, deverão ser transmitidas pelos
intermediários financeiros à Interbolsa, de acordo com o sistema habitual de
processamento de ordens de subscrição em operações de aumento de capital com
reserva de preferência para os acionistas do Emitente. Os intermediários
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financeiros deverão igualmente enviar ao Banco BPI o resultado diário das ordens
de subscrição por si recebidas, bem como as revogações e/ou alterações dessas
ordens durante o período de subscrição, entre as 8h30m e as 16h00m.
Caso sejam transmitidas pelo mesmo ordenante várias ordens sobre a mesma
posição de direitos de subscrição, sem indicar que pretende revogar ou alterar uma
ordem já transmitida, apenas será considerada a última ordem a ser apresentada.
A alteração de uma ordem para uma quantidade inferior de direitos de subscrição
a exercer ou de Novas Ações a subscrever, terá sempre por efeito a revogação da
ordem anteriormente transmitida e a transmissão de uma nova ordem. De notar, a
este respeito, que a alteração de uma ordem nos termos anteriormente descritos
deverá ocorrer necessariamente dentro do período de revogabilidade (ou seja, a
partir das 8h30m do dia 25 de fevereiro de 2020 até às 15h00m do dia 5 de março
de 2020).
As ordens de subscrição transmitidas poderão ser alteradas no sentido do aumento
da ordem de subscrição até ao último dia do período de subscrição, inclusive (ou
seja, até as 15h00m do dia 10 de março de 2020).
Caso o Emitente decida realizar uma oferta particular junto de investidores
institucionais (qualificados nos termos legais) para a subscrição das Novas Ações
eventualmente sobrantes nos termos anteriormente descritos, o CaixaBank –
Sucursal em Portugal será responsável pela recolha dos pedidos de subscrição no
âmbito dessa oferta particular, bem como pelo apuramento dos respetivos
resultados, que posteriormente os deverá comunicar ao Banco BPI para efeitos de
divulgação dos resultados da Oferta e da oferta particular de modo a aferir a
subscrição integral do aumento de capital e, consequentemente, a verificação da
condição de sucesso da Oferta.
c) Método, prazos de pagamento e entrega das Novas Ações na Oferta
O pagamento do preço de subscrição das Novas Ações (o “Preço da Oferta”) será
efetuado em dinheiro.
O investidor suportará ainda os encargos eventualmente cobrados pelo
intermediário financeiro junto do qual emita a sua ordem.
O processo de liquidação física e financeira da Oferta e da oferta particular, caso a
mesma venha a ser realizada, ficará concluído, previsivelmente, no dia útil
seguinte ao do apuramento dos resultados da Oferta, ou seja, 12 de março de 2020.
A liquidação física da Oferta será efetuada através da inscrição das ações nas
contas de registo individualizado de valores mobiliários da titularidade dos
respetivos adquirentes, domiciliadas junto dos intermediários financeiros
legalmente habilitados para prestar a atividade de registo e depósito de valores
mobiliários escriturais e que tenham conta aberta junto da CVM.
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O pagamento do preço de subscrição das Novas Ações a emitir por exercício de
direitos de subscrição, bem como dos eventuais pedidos de subscrição adicional
em rateio será efetuado por contrapartida do crédito em conta de cautelas
representativas das Novas Ações a emitir, as quais serão convertidas em ações do
Emitente na sequência da obtenção do registo comercial do aumento de capital.
O montante provisionado para pagamento a contado correspondente ao valor das
Novas Ações pretendidas e não atribuídas no âmbito da Oferta, ficará disponível
junto do intermediário financeiro a quem haja sido apresentada a respetiva ordem.
As eventuais despesas pela manutenção de contas de registo de valores
mobiliários dependem do que estiver fixado, a cada momento, nos preçários dos
respetivos intermediários financeiros para este tipo de serviços (disponível em
www.cmvm.pt).
No processo de liquidação física, os registos nas contas de valores mobiliários
escriturais de todos os adquirentes na Oferta serão inicialmente efetuados com o
código ISIN PTCFN7AM0006 não podendo efetuar-se transmissões de ações em
momento anterior à atribuição do código ISIN PTCFN0AE0003 a todas as ações,
o que ocorrerá com a respetiva admissão à negociação no Euronext Lisbon das
Novas Ações. Após a admissão à negociação no Euronext Lisbon, as Novas Ações
serão fungíveis com as demais ações do Emitente, salvo na eventualidade de ser
proposta ação de anulação ou de declaração de nulidade da deliberação de
aumento de capital no prazo de 30 dias contados da referida deliberação, caso em
que as Novas Ações constituirão uma categoria autónoma até que ocorra o trânsito
em julgado da decisão judicial da mencionada ação de anulação ou de declaração
de nulidade, de acordo com o disposto do artigo 25.º, al. b), do CódVM.
O montante provisionado para pagamento a contado correspondente ao valor das
ações pretendidas e não atribuídas de acordo com o preço de subscrição das Novas
Ações, ficará disponível junto do intermediário financeiro a quem haja sido
entregue a respetiva ordem.
As eventuais despesas pela manutenção de contas de registo de valores
mobiliários dependem do que estiver fixado, a cada momento, nos preçários dos
respetivos intermediários financeiros para este tipo de serviços (disponível em
www.cmvm.pt).
d) Apuramento e divulgação dos resultados da Oferta
Os resultados da Oferta, incluindo o respetivo rateio, serão apurados pelo Banco
BPI no âmbito dos serviços de assistência à mesma, previsivelmente, no próximo
dia 11 de março de 2020.
Logo que apurados, os resultados serão divulgados pelo Emitente com a
colaboração do Banco BPI, no sítio na internet da CMVM em www.cmvm.pt, no
sítio na internet do Emitente em www.cofina.pt.
Ainda no mesmo dia 11 de março de 2020, a Interbolsa deverá informar todos os
intermediários financeiros relativamente aos montantes atribuídos a cada um dos
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seus investidores de modo a que cada intermediário financeiro possa comunicar
esta informação a cada um dos investidores, nos termos das condições legais e
contratuais vigentes entre cada intermediário financeiro e os seus respetivos
clientes, e proceder à respetiva liquidação física e financeira, a qual fica concluída
no dia 12 de março de 2020.
A data previsível para ser iniciada a negociação das Novas Ações no Euronext
Lisbon, sujeita à prévia obtenção do registo comercial do aumento de capital e à
prévia liquidação física e financeira da Oferta é o dia 13 de março de 2020.
De assinalar que se prevê que os resultados da oferta particular das Novas Ações
eventualmente sobrantes junto dos investidores institucionais (qualificados nos
termos legais), venham a ser divulgados pelo Emitente em simultâneo com os
resultados da Oferta, nos termos acima descritos, de modo a aferir a subscrição
integral do aumento de capital e, consequentemente, a verificação da condição de
sucesso da Oferta.
e) Momento e circunstâncias em que a Oferta pode ser alterada, retirada ou
suspensa
A Oferta fica sem efeito caso não seja alcançada a subscrição integral do aumento
de capital.
Caso a Oferta fique sem efeito, o Emitente procederá à imediata comunicação
desse facto à CMVM, à Euronext e procederá à imediata divulgação pública do
facto, mediante anúncio.
Caso a Oferta venha a cessar, o montante pago pelos investidores no momento da
emissão da ordem (conforme descrito acima na alínea c) desta secção) será
colocado à respetiva disposição, pelos intermediários financeiros junto dos quais
tenham emitido a sua ordem, após a publicação do anúncio informando que a
Oferta ficou sem efeito.
Por outro lado, nos termos do disposto no artigo 128.º do CódVM, em caso de
alteração imprevisível e substancial das circunstâncias que, de modo cognoscível
pelos destinatários da Oferta, hajam fundado a decisão de lançamento da Oferta,
excedendo os riscos a esta inerentes, pode o Emitente, em prazo razoável e
mediante autorização da CMVM, modificar a Oferta ou revogá-la.
Nos termos do artigo 129.º, n.º 1 do CódVM, a modificação da Oferta constitui
fundamento de prorrogação do Período da Oferta, decidida pela CMVM por sua
iniciativa ou a requerimento do Emitente. Nesse caso, e conforme previsto no
artigo 129.º, n.º 2 do CódVM, as ordens manifestadas na Oferta anteriormente à
sua modificação consideram-se eficazes para a Oferta modificada, sem prejuízo da
possibilidade da sua revogação pelos investidores.
Nos termos do disposto no artigo 131.º do CódVM, a CMVM deve ordenar a
retirada da Oferta se verificar que esta enferma de alguma ilegalidade ou violação
de regulamento insanáveis. A decisão de retirada é publicada, a expensas do
Emitente e do Oferente, através de meios iguais aos utilizados para a divulgação
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do Prospeto da Oferta. A revogação e a retirada da Oferta determinam a ineficácia
da mesma e das ordens anteriores ou posteriores à revogação ou retirada, devendo
ser restituído tudo o que foi entregue, tal como estabelecido pelo artigo 132.º do
CódVM.
De acordo com o disposto no artigo 133.º do CódVM, a CMVM deve proceder à
suspensão da Oferta quando verifique alguma ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. A suspensão da Oferta faculta aos destinatários a
possibilidade de revogar as suas ordens até ao quinto dia posterior ao termo da
suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue. Cada período de
suspensão da Oferta não pode ser superior a 10 dias úteis. Findo tal prazo sem que
tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CMVM deve
ordenar a retirada da Oferta.
Se, entre a data da sua aprovação e o encerramento do prazo da Oferta ou o
momento em que tem início a negociação no mercado regulamentado Euronext
Lisbon das Novas Ações, ocorrer ou for detetado qualquer facto novo
significativo, erro relevante ou inexatidão relevante relativo à informação
constante do Prospeto que seja suscetível de influenciar a avaliação dos valores
mobiliários ou a decisão dos destinatários da Oferta, o Emitente deverá requerer
imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ao Prospeto, nos termos do
previsto no artigo 23.º do Regulamento 2017/1129.
A adenda ao Prospeto deve ser aprovada no prazo de sete dias desde o
requerimento ou das informações suplementares solicitadas ao requerente e deve
ser divulgada através de meios iguais aos utilizados para a divulgação do
Prospeto.
Os investidores que tenham aceite a Oferta antes de publicada a adenda têm o
direito de revogar a sua aceitação, em prazo não inferior a dois dias úteis após a
divulgação da adenda, desde que o facto novo significativo, o erro relevante ou a
inexatidão relevante seja detetado, conhecido ou ocorra antes de terminar o prazo
da Oferta e da entrega das ações. A adenda deve indicar a data final até à qual os
investidores podem exercer o direito de revogação da sua ordem.
f) Calendário Previsto
De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas previstas que se
consideram mais relevantes ao longo das principais fases da Oferta e do processo
de admissão à negociação:
Descrição das principais fases da Oferta

Data e hora prevista

Disponibilização do Prospeto

17 de fevereiro de 2020

Aviso para o exercício dos direitos de preferência na
subscrição das Novas Ações

17 de fevereiro de 2020

Data limite para aquisição em mercado regulamentado
de ações da Cofina com direitos de preferência na

20 de fevereiro de 2020
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subscrição das Novas Ações incorporados
Negociação de direitos de subscrição em bolsa
(inclusive)(1)

25 de fevereiro de 2020 a 5 de março de
2020

Período de receção das ordens na Oferta (inclusive) (1)

25 de fevereiro de 2020 a partir das
08h30m a 10 de março de 2020 até às
15h00m

Envio pelos intermediários financeiros à Interbolsa das
ordens recebidas para a Oferta

Diariamente, até às 16h00m dos dias 25
de fevereiro de 2020 a 10 de março de
2020

Data a partir da qual as ordens na Oferta se tornam
irrevogáveis (inclusive)

5 de março de 2020 após as 15h00m

Período de receção das ordens na oferta particular
(inclusive)

5 de março de 2020 a partir das 15h00m a
11 de março de 2020 até às 12h00m

Data prevista para o apuramento dos resultados da
Oferta e da oferta particular junto de investidores
institucionais (caso a mesma venha a ser realizada)

11 de março de 2020

Data da liquidação física e financeira das Novas Ações
subscritas pelo exercício dos direitos no âmbito da
Oferta (2)

11 de março de 2020

Data da liquidação física e financeira das Novas Ações
atribuídas em rateio no âmbito da Oferta(2)

12 de março de 2020

Data prevista da liquidação física e financeira das Novas
Ações subscritas no âmbito da oferta particular (caso a
mesma venha a ser realizada)

12 de março de 2020

Data prevista para o registo comercial do aumento de
capital

12 de março de 2020

Data prevista para a admissão à negociação das Novas
Ações (3)

13 de março de 2020

Notas:
(1) Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos ou alienados até ao final do
período de subscrição, os mesmos cessarão sem contrapartida, não havendo lugar a
qualquer compensação financeira por esse facto.
(2) Prevê-se que nesta data tenham lugar os registos provisórios nas contas de valores
mobiliários escriturais de todos os adquirentes na Oferta com o código ISIN
PTCFN7AM0006, passando todas as Novas Ações a ser transmissíveis após a
atribuição do código ISIN PTCFN0AE0003, o que ocorrerá no dia útil após o registo
comercial do aumento de capital.
(3) A verificação destes eventos nas datas que indicativamente se referem encontra-se
dependente da obtenção do registo comercial do aumento de capital junto da
Conservatória do Registo Comercial na data prevista, ou seja, no dia 12 de março de
2020. O Emitente, não obstante obrigar-se a desenvolver os melhores esforços com
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vista à obtenção do registo comercial na data indicada, não pode garantir que o
mencionado registo definitivo seja efetuado nesse mesmo dia.

7.2.2. Plano de Distribuição e Atribuição de ações
a) Potenciais investidores que podem participar na Oferta
As Novas Ações são oferecidas aos acionistas da Cofina no exercício dos
respetivos direitos legais de preferência e aos demais investidores que adquiram
direitos de subscrição.
Paralelamente, o Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de
investidores institucionais (qualificados nos termos legais), a qual decorrerá nos
mesmos termos e condições da Oferta (exceto no que concerne àqueles que são
exclusivamente relativos ao regime das ofertas públicas – v.g. exigência de
prospeto, restrições à modificação da oferta, revogabilidade das ordens, retirada da
oferta, etc.), para subscrição das Novas Ações eventualmente sobrantes, nos
termos descritos supra em 7.1.1 e infra em 7.2.1(b).
b) Intenções de subscrição por parte de acionistas da Cofina
Ver, a propósito deste ponto, o Capítulo 12.2.2 deste Prospeto.
c) Informação prévia à atribuição
As ordens ficam sujeitas a rateio, se necessário, nos termos referidos na alínea d)
desta secção abaixo.
d) Critérios de rateio na Oferta e arredondamento
Havendo necessidade de rateio devem ser seguidos os critérios abaixo enunciados
para a atribuição das ações:





As Novas Ações não subscritas durante o período de subscrição serão objeto
de rateio pelos titulares de direitos de preferência que tenham declarado o
desejo de subscrever uma quantidade de Novas Ações superior àquela a que
tinham proporcionalmente direito, sendo a atribuição feita na proporção das
Novas Ações subscritas no exercício dos respetivos direitos de preferência,
com arredondamento por defeito, nos termos do artigo 458.º do CSC.
O pedido para participar no rateio apenas poderá ser transmitido por quem,
prévia ou simultaneamente, tenha exercido os respetivos direitos de
preferência na subscrição de Novas Ações.
Em caso de necessidade, por igualdade de situação entre as últimas ordens a
satisfazer, proceder-se-á à atribuição da última ou das últimas Novas Ações
por sorteio.
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e) Processo de notificação aos subscritores
Após o apuramento dos resultados da Oferta, cada investidor será notificado pelo
intermediário financeiro junto do qual transmitiu a sua ordem de subscrição
quanto às Novas Ações que lhe foram atribuídas.
7.2.3. Atribuição suplementar e opção de compra (opção greenshoe)
Não aplicável.
7.2.4. Fixação dos preços na Oferta
O Preço da Oferta é € 0,45, que compara com um valor patrimonial líquido por ação
da Cofina de € 0,394, calculado dividindo o total do capital próprio atribuível aos
acionistas da Empresa-mãe reportado a 30 de setembro de 2019 (de € 40.379.190),
aferido com base nas respetivas demonstrações financeiras consolidadas, pelo número
de ações representativas do capital social da Cofina antes do aumento de capital
(102.565.836 ações).
Sobre o preço de subscrição poderão recair comissões ou outros encargos, sobre os
quais poderão incidir impostos nos termos da lei aplicável, a suportar pelos
subscritores da Oferta, os quais constam dos preçários dos intermediários financeiros
disponíveis no sítio da CMVM na Internet em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser
indicados pela instituição financeira recetora das ordens de subscrição. Os
subscritores da Oferta poderão ainda suportar encargos fiscais, sumariamente
referidos no Capítulo 8 infra deste Prospeto.
7.2.5. Assistência, Colocação e Tomada Firme
O Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto com
o capital social integralmente subscrito e realizado de € 1.293.063.324,98, registado
na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e
de identificação fiscal 501 214 534, e o CaixaBank, S.A. - Sucursal em Portugal, com
sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto, registado na Conservatória
do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação
fiscal 980 630 436, são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação dos
serviços de assistência ao Emitente na Oferta, nos termos e para os efeitos do artigo
337.º do CódVM, abrangendo os serviços necessários à preparação, lançamento e
execução da Oferta e de assessoria ao processo de admissão à negociação das Novas
Ações no Euronext Lisbon.
A Oferta não é objeto de tomada firme nem de garantia de colocação.
Qualquer intermediário financeiro devidamente autorizado e registado para o efeito
poderá assumir a função de entidade recetora de ordens de compra e entidade
registadora.
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7.2.6. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Oferta
Tendo em consideração os motivos da oferta, devidamente enquadrados no Capítulo
4, existe um declarado interesse por parte do Emitente no sucesso da presente Oferta,
visto que a mesma visa contribuir para o financiamento da aquisição da participação
atualmente detida pela Prisa na Vertix e indiretamente no Grupo Media Capital.
De igual modo, a Prisa, na sua qualidade de vendedora da participação no capital
social da Vertix (e indiretamente no Grupo Media Capital), tem interesse em que a
Oferta seja bem-sucedida, de modo a que o Emitente obtenha os fundos necessários
ao financiamento da aquisição da participação e se verifique a condição suspensiva.
No que respeita à Oferta e aos serviços de assistência e colocação à mesma, o
Emitente pagará aos Bancos Colocadores uma comissão global máxima no montante
de até € 425.000, acrescida dos impostos ou taxas aplicáveis.
7.2.7. Acordos de Bloqueio
Não aplicável.
7.3.Admissão à Negociação e Modalidades de Negociação
7.3.1. Admissão à Negociação
As ações ordinárias representativas do capital social da Cofina encontram-se
admitidas à negociação no Euronext Lisbon.
Foi solicitada a admissão à negociação no Euronext Lisbon de um máximo de 188 888
889 Novas Ações escriturais e nominativas, ordinárias, sem valor nominal,
representativas de 64,81% do capital social do Emitente, após o aumento de capital,
pressupondo a subscrição integral do mesmo.
O código ISIN das ações representativas do capital social da Cofina é o
PTCFN0AE0003 e são transacionadas no Euronext Lisbon sob o símbolo CFN.
É previsível que a admissão das Novas Ações à negociação em mercado
regulamentado, caso venha a ser decidida favoravelmente pela Euronext, ocorra em
13 de março de 2020 ou em data aproximada, logo após o registo comercial do
aumento de capital.
Não obstante a solicitação de admissão à negociação apresentada, esta poderá ser
frustrada. Assim, e nos termos do artigo 163.º do CódVM, os destinatários da Oferta
podem resolver os seus negócios de aquisição das Ações se a admissão for recusada
com fundamento em facto imputável ao Emitente, aos intermediários financeiros
responsáveis pela assistência à Oferta ou a pessoas que com estes estejam em alguma
das situações previstas do n.º 1 do artigo 20.º do CódVM.
A resolução pelo investidor deve ser comunicada ao Emitente, conforme aplicável, até
60 dias após o ato de recusa de admissão a mercado regulamentado, devendo o
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Emitente, conforme aplicável, restituir os montantes recebidos até 30 dias após a
receção da declaração de resolução.
O serviço financeiro das ações, nomeadamente no que respeita ao pagamento de
dividendos, será assegurado pelo intermediário financeiro que venha a ser designado
para o efeito, podendo vir a ser cobradas comissões por esse serviço, bem como pelo
serviço de registo de ações. Tais valores serão os que estejam fixados, a cada
momento, nos preçários dos intermediários financeiros para este tipo de serviços,
disponíveis no sítio da CMVM na internet em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser
indicados pela instituição financeira legalmente habilitada.
7.3.2. Mercados em que as ações da Cofina já foram admitidas
As ações da Cofina não se encontram admitidas em nenhum outro mercado
regulamentado, que não o Euronext Lisbon.
7.3.3. Subscrição ou colocação em privado das ações
O Emitente poderá realizar uma oferta particular junto de investidores institucionais
(qualificados nos termos legais), a qual decorrerá nos mesmos termos e condições da
Oferta (exceto no que concerne aqueles que são exclusivamente relativos ao regime
das ofertas públicas – v.g. exigência de prospeto, restrições à modificação da oferta,
revogabilidade das ordens, retirada da oferta, etc.), deverá decorrer no período
compreendido entre a data a partir da qual as ordens na Oferta se tornam irrevogáveis
(i.e. dia 5 de março de 2020, a partir das 15h00m) e a data de apuramento dos
resultados da Oferta (i.e. dia 11 de março de 2020 até às 12h00), para colocar as
Novas Ações eventualmente sobrantes.
Relativamente ao empréstimo (floating rate note facility) a contrair pela Cofina
mediante colocação particular, não se prevê que este venha a ser admitido à
negociação em mercado regulamentado. Para mais detalhe sobre este empréstimo, ver
Capítulo 9.4 do presente Prospeto.
7.3.4. Criadores de Mercado
A 1 de outubro de 2004, o CaixaBI e a Cofina celebraram um contrato de prestação de
serviços relacionados com a criação de mercado, tendo o mesmo sido objeto de
atualização a 1 de julho de 2019.
O contrato tem por objeto a definição dos termos e condições do exercício da
atividade de fomento de mercado por parte do CaixaBI, a executar no mercado
regulamentado da Euronext Lisbon.
No contexto do contrato, o Caixa BI assume expressamente as obrigações de manter
um spread (diferença entre o preço de uma posição compradora e o preço de uma
posição vendedora, para o mesmo título e para uma determinada quantidade de
títulos) de ofertas firmes de compra e venda de ações da Cofina, no decorrer de toda a
sessão de bolsa, no máximo de 2%, com objetivo de 1%, para uma quantidade de
5.000 (cinco mil) ações.
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Estas obrigações cessam sempre que o CaixaBI atinja (a) a posição máxima que se
traduza em ações num montante igual ou superior a € 150.000, (b) uma posição
líquida em carteira de quantidade igual ou superior a 50.000 títulos, ou (c) uma
quantidade transacionada, a cada momento, de 30% do volume transacionado na
Euronext, definida em termos de quantidade de ações.
7.3.5. Estabilização
Não aplicável.
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CAPÍTULO 8. – REGIME FISCAL
O presente Capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal à
data do presente Prospeto aos rendimentos de ações emitidas por uma entidade
residente em Portugal, às mais-valias obtidas no âmbito da sua alienação e à sua
transmissão a título gratuito. O enquadramento descrito é o geral e está sujeito a
alterações, incluindo alterações com efeito retroativo. O presente Capítulo não
representa uma análise completa dos potenciais efeitos fiscais da decisão de adquirir
ou deter as ações. Não foram tomados em consideração regimes transitórios
eventualmente aplicáveis. Os potenciais investidores devem consultar os seus próprios
consultores sobre as consequências e implicações da aquisição, detenção e
transmissão das ações à luz das suas circunstâncias particulares, incluindo as
implicações de outros ordenamentos jurídicos. As consequências fiscais podem variar
de acordo com as disposições de convenções para evitar a dupla tributação celebradas
por Portugal (as “Convenções”) ou características particulares dos investidores.
O Emitente assume a responsabilidade pela retenção na fonte dos impostos sobre o
rendimento que for aplicável nos termos do regime fiscal indicado no presente
Capítulo, na medida em que essa obrigação lhe seja imposta por lei, nomeadamente
em função da sua qualidade de entidade registadora, depositária ou devedora dos
rendimentos sujeitos a retenção na fonte, consoante o caso.
Adverte-se para o facto de que a legislação fiscal do Estado-Membro do investidor e
do Estado-Membro de constituição do Emitente podem afetar o rendimento obtido
com os valores mobiliários.
Regime fiscal das ações emitidas por sociedade residente em Portugal
8.1. Pessoas singulares residentes e não residentes com estabelecimento estável
em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede
de IRS. É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição,
tendo esta retenção na fonte natureza liberatória.
Os titulares dos dividendos podem optar por englobar estes rendimentos, declarandoos em conjunto com os demais rendimentos auferidos, desde que obtidos fora do
âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais. Nesse caso, os
dividendos serão tributados em apenas metade do seu montante, à taxa que resultar da
aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano em
apreço, até 48% (acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que
incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000,
respetivamente), tendo o imposto retido na fonte a natureza de pagamento por conta
do imposto devido em termos finais.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um
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ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o
beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas.
Os titulares das ações não residentes que tenham estabelecimento estável em Portugal
ao qual os rendimentos sejam imputáveis são sujeitos a retenção na fonte de IRS à
taxa de 28% por conta do imposto devido a final sujeito a uma taxa de 25%.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa
de ações
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a
alienação de ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à
taxa especial de IRS de 28%, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos
respetivos titulares e tributação a taxas progressivas que podem atingir 48%
(acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o
rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente).
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a
alienação de ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) por não
residentes com estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis é
tributado à taxa especial de IRS de 25%.
Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos parágrafos
anteriores não relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver
sujeita no país, território ou região em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais
a um regime fiscal claramente mais favorável, tal como definido na lei.
No caso de apuramento de um saldo negativo entre as mais e menos-valias resultantes
de operações realizadas no mesmo ano, o reporte do saldo negativo poderá ser
efetuado, aos rendimentos da mesma natureza, nos cinco anos seguintes, desde que
haja opção pelo englobamento.
O valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa, é o custo
documentalmente provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois
anos anteriores à data de alienação, se outro menos elevado não for declarado. Ao
valor de aquisição das ações acrescem as despesas necessárias e efetivamente
praticadas inerentes à aquisição e à alienação.
Para efeitos de apuramento das mais-valias ou menos-valias, o valor de aquisição é
corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria do
membro do Governo responsável pela área das finanças, sempre que tenham
decorrido mais de 24 meses entre a data da aquisição e a data da alienação.
A atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos
sujeitos a tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos
de subscrição atribuídos aos acionistas no decurso do aumento de capital encontramse sujeitos a tributação como mais valias nos termos gerais, quando realizados por
pessoas singulares residentes ou não residentes com estabelecimento estável em
Portugal.
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Aquisição de ações a título gratuito
Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por morte
ou em vida) das ações por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em
Portugal. O cônjuge, unido de facto, ascendentes ou descendentes beneficiam de
isenção de Imposto do Selo em tais aquisições. Não está sujeita a Imposto do Selo a
aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) das ações por pessoas singulares
não residentes para efeitos fiscais em Portugal com estabelecimento estável em
Portugal.
8.2.

Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados
das ações

Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede
de IRS. É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição,
tendo esta retenção na fonte natureza liberatória.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre
Portugal e o país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as
condições substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades
previstas na legislação fiscal portuguesa para o efeito.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição:
(i) em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros
não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as
regras gerais acima descritas; ou
(ii) de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território
português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um
regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa
de ações
As mais-valias na transmissão a título oneroso de ações obtidas por pessoas singulares
não residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as
menos-valias realizadas com a alienação de ações (e outros valores mobiliários e
ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.
Às mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de ações obtidas por pessoas
singulares não residentes é, porém, aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de (i)
pessoas singulares domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime
fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro; ou (ii) o
104

ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais de
50%, por bens imóveis situados em Portugal.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse
tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
A atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos
sujeitos a tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos
de subscrição atribuídos aos acionistas no decurso do aumento de capital encontramse sujeitos a tributação como mais valias nos termos gerais, podendo, contudo,
beneficiar do regime de isenção acima exposto, e nas condições aí referidas, quando
realizados por pessoas singulares não residentes sem estabelecimento estável em
Portugal.
Aquisição de ações a título gratuito
Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida)
de ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal, sem
estabelecimento estável em Portugal.
8.3. Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas
coletivas não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual
sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares das ações são tributáveis em sede
de IRC. É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição,
tendo esta retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido em
termos finais. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros €
15.000 (€ 25.000, de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado para
2020) de matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas. Poderá acrescer
derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos
municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma
derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda €
1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda
€ 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro tributável que
exceda € 35.000.000.
Caso o titular das ações não seja uma entidade sujeita ao regime da transparência
fiscal e detenha, diretamente, ou direta e indiretamente, ações representativas de pelo
menos 10% do capital social, os dividendos não concorrem para a determinação do
lucro tributável, contanto que as ações permaneçam na sua titularidade, de modo
ininterrupto, durante um ano. Caso um período de detenção mínimo de um ano já
tenha decorrido no momento em que os dividendos sejam colocados à disposição,
haverá lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC.
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Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros colocados
à disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes rendimentos, como é o
caso, a título exemplificativo, dos fundos de pensões, dos fundos de poupançareforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação, dos fundos de capital de
risco e fundos de poupança em ações, desde que, em qualquer dos casos relativos aos
fundos, os mesmos se constituam e operem de acordo com a legislação portuguesa.
Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos por entidades
sujeitas a IRC a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC
(abrangendo, neste último caso, os rendimentos de capitais) se as ações não forem
detidas por tais entidades, de modo ininterrupto, pelo período mínimo de um ano, o
qual pode ser completado após a colocação à disposição. Esta taxa é elevada em 10
pontos percentuais quanto às entidades que apresentem prejuízo fiscal no período de
tributação em que ocorre a colocação à disposição do rendimento.
A taxa de retenção na fonte é fixada em 35%, com natureza liberatória, quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um
ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o
beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa
de ações
As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável em
sede de IRC. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros €
15.000 (€ 25.000, de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado para
2020) de matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas. Poderá acrescer
derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos
municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma
derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda €
1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda
€ 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro tributável que
exceda € 35.000.000.
Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição das
ações detidas há pelo menos dois anos na data da transmissão onerosa é objeto de
atualização mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária
aprovados anualmente por Portaria do Ministério das Finanças.
Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais e menos-valias
realizadas mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e
independentemente da percentagem da participação transmitida, de partes sociais
detidas ininterruptamente por um período não inferior a um ano, desde que o titular
das ações não esteja sujeito ao regime de transparência fiscal previsto no artigo 6.º do
Código do IRC e detenha diretamente, ou direta e indiretamente, uma participação
não inferior a 10% do capital social da entidade emitente.
Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em
IRC as menos-valias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que
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corresponda aos lucros distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão
onerosa de partes sociais da mesma entidade que tenham beneficiado, respetivamente,
da dedução para efeitos de eliminação da dupla tributação económica ou da isenção
aplicável às mais-valias acima referidas, no próprio período de tributação ou nos
quatro períodos anteriores.
A atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos
sujeitos a tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos
de subscrição atribuídos aos acionistas no decurso do aumento de capital encontramse sujeitos a tributação como mais valias nos termos gerais, quando realizados por
pessoas coletivas residentes ou não residentes com estabelecimento estável em
Portugal.
Aquisição de ações a título gratuito
A variação patrimonial positiva não refletida no resultado do exercício resultante da
aquisição de ações a título gratuito por pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC,
bem como por estabelecimentos estáveis de entidades não residentes aos quais a
mesma seja imputável, concorre para a formação do lucro tributável em sede de IRC.
O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros € 15.000 (€ 25.000,
de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020) de matéria
coletável no caso de pequenas ou médias empresas. Poderá acrescer derrama
municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em
cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à
taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000,
à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até €
35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 35.000.000.
8.4. Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados
das ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede
de IRC. É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição,
tendo esta retenção na fonte natureza liberatória.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre
Portugal e o país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as
condições substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades
previstas na legislação fiscal portuguesa para a invocação de uma Convenção.
A pedido do beneficiário, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que seja
superior ao que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de derrama
estadual de que seja beneficiária entidade residente noutro Estado membro da UE ou
do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que exista obrigação de
cooperação administrativa em matéria fiscal equivalente à estabelecida na UE e que
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sejam preenchidas as condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE,
do Conselho, de 30 de novembro de 2011. Neste caso, serão tomados em
consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos em território português.
Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma sociedade
residente (i) noutro Estado membro da UE, (ii) em Estado integrante do Espaço
Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia ou (iii) num
Estado com o qual Portugal tenha celebrado e se encontre em vigor convenção para
evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações, quando a sociedade em
causa preencha as condições previstas no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, de 30
de novembro de 2011 (com as necessárias adaptações, quando aplicável) ou de um
imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que, nas situações previstas em
(iii), a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60% da taxa de IRC (ou seja,
12,6%), e que detenha, diretamente, ou direta e indiretamente, durante um período
ininterrupto de pelo menos um ano, ações representativas de pelo menos 10% do
capital social da empresa. Se esse período já se houver completado na data da
colocação à disposição dos lucros, haverá lugar a dispensa de retenção na fonte de
IRC. Na eventualidade de apenas se completar após a data da colocação à disposição,
o IRC retido na fonte será reembolsável. Para efeitos de dispensa de retenção na fonte
de IRC ou do seu reembolso, consoante os casos, é necessário cumprir as
formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa.
A taxa de retenção na fonte é fixada em 35%, com natureza liberatória, quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição:
(i) em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros
não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as
regras gerais acima descritas; ou
(ii) de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território
português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um
regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.
Estão isentos de IRC os dividendos obtidos por fundos de pensões relativamente a
ações detidas, de modo ininterrupto, há pelo menos um ano, desde que os fundos se
constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado
membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse
Estado esteja vinculado a troca de informações no domínio da fiscalidade equivalente
à estabelecida no âmbito da UE, que não sejam imputáveis a estabelecimento estável
situado em território português, desde que garantam exclusivamente o pagamento de
prestações de reforma por velhice ou invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou
reforma antecipada, benefícios de saúde pós-emprego e, quando complementares e
acessórios destas prestações, a atribuição de subsídios por morte, sejam geridos por
instituições de realização de planos de pensões profissionais às quais seja aplicável a
Diretiva n.º 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de
2003, e sejam o beneficiário efetivo dos rendimentos.
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Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa
de ações
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias provenientes da
transmissão a título oneroso de ações e outros ativos financeiros realizadas por
pessoas coletivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável
em Portugal ao qual as mesmas sejam imputáveis está sujeito a IRC à taxa de 25%.
Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações estão
isentas de tributação, salvo nas seguintes situações:
(i)

a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por
entidades residentes para efeitos fiscais em território português e não cumprir,
cumulativamente, os seguintes requisitos e condições:
a) For residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado
membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação
administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no
âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e
se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a
troca de informações;
b) Estiver sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de
natureza idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal aplicável à
entidade não seja inferior a 60 % da taxa do IRC;
c) Detiver direta ou direta e indiretamente uma participação não inferior a 10%
do capital social ou dos direitos de voto da sociedade objeto de alienação, de
modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação;
d) Não for parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou
artificiais, com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de
obtenção de uma vantagem fiscal.

(ii)

a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou
região, sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro; ou
(iii) o ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em
mais de 50%, por bens imóveis situados em Portugal.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse
tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
Estão isentas de IRC as mais-valias obtidas por fundos de pensões que se constituam,
operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da
UE ou do Espaço Económico Europeu, nas condições referidas a propósito da isenção
aplicável aos dividendos quanto à natureza, legislação aplicável e benefícios
garantidos.
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A atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos
sujeitos a tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos
de subscrição atribuídos aos acionistas no decurso do aumento de capital encontramse sujeitos a tributação como mais valias nos termos gerais podendo, contudo,
beneficiar do regime de isenção acima exposto, e nas condições aí referidas, quando
realizados por pessoas coletivas não residentes sem estabelecimento estável em
Portugal.
Aquisição de ações a título gratuito
O incremento patrimonial resultante da aquisição de ações a título gratuito por
pessoas coletivas não residentes sem estabelecimento estável ao qual as ações sejam
imputáveis é tributado à taxa de 25%.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional
deve ser aferido casuisticamente.
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CAPÍTULO 9. – DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMITENTE
9.1 Atividades principais do Emitente
A Cofina foi fundada em 1990 como uma holding diversificada. Até 2005, a Cofina
detinha participações em vários negócios, nomeadamente media, pasta de papel, aços,
entre outros. Em 2005, foi realizado o spin off das participações fora do setor dos
media (Altri), mantendo a Cofina exclusivamente os ativos de imprensa.
Os principais destaques da história da Cofina são os seguintes:














1990: constituição da Cofina;
1999: aquisição da Investec (holding de media);
2000: aquisição do “Correio da Manhã” (jornal diário);
2002: aquisição da “TV Guia” (revista de TV);
2004: lançamento da revista “Sábado” (grande informação semanal);
2006: aquisição do “Destak” (jornal diário gratuito);
2007: lançamento do “Destak São Paulo” (jornal diário gratuito no Brasil);
2009: aquisição da edição portuguesa do "Metro" (jornal diário gratuito);
2009: lançamento do "Destak Rio de Janeiro" (Brasil);
2010: lançamento do "Destak Brasília" (Brasil);
2011: lançamento da "Destak Campinas" (Brasil);
2013: lançamento do "CMTV" (canal de televisão por cabo);
2019: negociação para aquisição do Grupo Media Capital.

A Cofina tem registado, nos últimos anos, um crescimento sustentado, quer por via
orgânica, quer através de aquisições. Atualmente a Cofina é líder25 em Portugal no
domínio da imprensa, ambicionando deter uma forte presença em todos os segmentos
de media em Portugal e em mercados naturais.
O Grupo desenvolve a sua atividade essencialmente na área dos media e conteúdos,
sendo a sua subsidiária-chave nesta área de negócio a Cofina Media e, após o
Contrato de Compra e Venda, o Grupo Media Capital.
Atualmente a Cofina possui 5 jornais, 3 revistas e um canal de televisão por cabo: A
Cofina Media edita e explora os seguintes produtos: (i) jornal diário generalista
“Correio da Manhã”, (ii) jornal diário desportivo “Record”, (iii) jornal económico
“Jornal de Negócios”, (iv) jornal gratuito “Destak”, (v) jornal gratuito “Mundo
Universitário”, (vi) revista semanal generalista “Sábado”, (vii) revista semanal de
televisão “TV Guia”, (viii) revista mensal de moda “Máxima” e (ix) canal de televisão
distribuído em todas as plataformas de cabo “Correio da Manhã TV” (CMTV).

25

De acordo com a Autoridade Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), com o
critério de circulação de publicações impressas (disponível para análise em excel a descarregar do site
http://www.apct.pt/analise-simples) e de acordo com os Relatórios Obercom (Anuário da Comunicação
de
2018,
disponível
em
https://obercom.pt/wp-content/uploads/2019/07/2018-AnuarioOBERCOM.pdf).
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Adicionalmente, a Cofina dedica-se à organização e gestão de eventos e exploração
dos vários produtos nas plataformas digitais.
A Cofina ambiciona ser líder de mercado de media em Portugal, tendo desenvolvido
uma estratégia de desenvolvimento assente no reforço da sua posição competitiva e na
criação de valor para todos os acionistas.
O Grupo Media Capital é um dos principais grupos de media em Portugal, com forte
presença nos segmentos de televisão e rádio e com atividade relevante na produção de
conteúdos audiovisuais. Desenvolve a sua atividade nos seguintes segmentos de
negócio:
i.

Exploração da atividade de televisão, em particular publicidade em televisão,
através do canal generalista em sinal aberto “TVI” e dos canais pagos
“TVI24”, “TVI Internacional”, “TVI Ficção”, “TVI África” e “TVI Reality”;

ii.

Produção audiovisual criando, produzindo, realizando e explorando conteúdos
televisivos, obras cinematográficas e audiovisuais, através das empresas
“Plural Entertainment Portugal, SA”, “Plural Entertainment España, SLU”,
“EMAV – Empresa de Meios Audiovisuais, Lda” e “EPC – Empresa
Portuguesa de Cenários, Unipessoal, Lda”;

iii.

Exploração de meios técnicos para televisão através da empresa “EMAV –
Empresa de Meios Audiovisuais, Lda” e conceção e montagem de cenários
para televisão através da empresa “EPC – Empresa Portuguesa de Cenários,
Unipessoal, Lda”;

iv.

Exploração da atividade radiofónica, essencialmente publicidade na rádio
difundindo os canais “Rádio Comercial”, “m80 rádio”, “cidade fm”,
“SMOOTH” e “Vodafone”; e

v.

Outros, incluindo publicidade online, através das plataformas digitais “mc D”,
“planeo”, “iol”, “autOportal” e distribuição de música e entretenimento através
da empresa MCME – Media Capital Música e Entretenimento, S.A.

A aquisição do Grupo Media Capital visa, assim, permitir ao Emitente tornar-se num
grupo integrado e mais competitivo de media em Portugal, com posição de relevo nos
principais segmentos do mercado: televisão, publicação de jornais e revistas, rádio,
digital e produção audiovisual. É expetativa do Emitente que a aquisição permita criar
um Grupo mais preparado para enfrentar os desafios que se colocam atualmente à
indústria dos media, em especial à imprensa tradicional.
O plano estratégico da Cofina, após a aquisição do Grupo Media Capital, foca-se na
inovação e lançamento de novos produtos e captação de maior audiência, bem como
na melhoria da sua eficiência operacional dos vários negócios.
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Nas áreas de atividade de rádio e imprensa escrita, a Cofina propõe-se manter as
atuais posições de liderança da Rádio Comercial e do Correio da Manhã,
respetivamente26, e reforçar a eficiência operacional.
Na área de atividade televisiva, a Cofina propõe-se:





Nos canais abertos, recuperar a primeira posição que foi já ocupada pela
TVI27;
Nos canais pagos, manter a posição de liderança da CMTV28;
Aproveitar as sinergias operacionais decorrentes de uma operação com maior
escala no sector televisivo; e
Otimizar e desenvolver a produção de conteúdos.

Por fim, a Cofina ambiciona reforçar a sua oferta na área digital, apostando na
inovação e alavancando as plataformas já existentes detidas por si e pelo Grupo Media
Capital, como sejam a TVI, o Correio da Manhã, o Record e o Maisfutebol.
O objetivo centra-se no aumento da dimensão da empresa, quer em termos de
crescimento do EBITDA (isto é, resultados antes de resultados financeiros, impostos e
depreciações e amortizações), quer em termos de solidez financeira. A este nível, os
principais eixos são:




Outros segmentos de media;
Consolidação; e
Internacionalização para mercados naturais.

9.2 Informação sobre tendências
a) Tendências recentes mais significativas a nível da produção, vendas e
existências, custos e preços de venda, desde 30 de dezembro de 2018:
No segmento imprensa escrita, no ano de 2019, continuou a verificar-se uma quebra
na venda de exemplares (vendas de circulação). Esta quebra, traduzida em valor, foi
atenuada pelo efeito do aumento do preço de capa de alguns produtos. Por outro lado,
as receitas de publicidade neste segmento também apresentaram uma quebra.
Do lado dos custos, em 2019 assistiu-se a um aumento do preço do papel (matériaprima base para a produção de jornais e revistas). Este aumento de preço foi mitigado
pela maior eficiência no controlo de tiragem e eficiência da gráfica de jornais
pertencente ao Grupo Cofina – Grafedisport – bem como pela redução do custo de

26

De acordo com os Relatórios Obercom (Anuário da Comunicação de 2018, disponível em
https://obercom.pt/temp_docs_extra/2018-Anuario-OBERCOM_edit.pdf), em particular na página 55
(rádio) e 95 (imprensa).
27
De acordo com os Relatórios Obercom (Anuário da Comunicação de 2018, disponível em
https://obercom.pt/temp_docs_extra/2018-Anuario-OBERCOM_edit.pdf), em particular na página 6.
28
Fonte: CAEM/GFK/Mediamonitor - “Audiências de Televisão”. Período: valores médios
mensais/anuais. Universo: residentes em Portugal Continental com 4 e mais anos. Canal base de
cálculo do Share: Total TV. Tipo de Audiência: total dia. Canais analisados: só acessíveis por
subscrição.
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impressão, tendo a Cofina, no decurso do exercício de 2019, passado a imprimir parte
das suas revistas em Espanha, conseguindo por essa via reduzir o custo de impressão.
Por outro lado, no segmento de televisão, no exercício de 2019 a CMTV aumentou o
volume de receitas de publicidade bem como, embora que de forma menos acentuada,
o volume de vendas de direitos televisivos.
b) Informações

sobre tendências, incertezas, pedidos, compromissos ou
ocorrências conhecidos que sejam razoavelmente suscetíveis de afetar
significativamente as perspetivas da Cofina para o exercício de 2020.

Relativamente ao exercício de 2020, para além dos compromissos normais
decorrentes da atividade da Cofina e do Grupo Cofina (designadamente
compromissos relacionados com a compra de papel ou contratação de serviços de
marketing), a atividade do Grupo Cofina deverá refletir:
a) Ao nível das receitas, a continuação da quebra já anteriormente registada nas
vendas de jornais e revistas, bem como a manutenção, ou ligeira quebra, que
se espera nas receitas de publicidade no segmento de imprensa.
b) No segmento televisão antecipa-se um aumento das receitas de publicidade e
a manutenção das receitas de vendas de direitos no exercício de 2020; e
c) Ao nível dos custos, a esperada descida do preço do papel assim como os
efeitos de controlo rigoroso dos restantes custos, que se deverão manter.
No exercício em curso será ainda determinante a prevista integração do Grupo Media
Capital no Grupo Cofina, com as exigências decorrentes do processo de integração
com esta dimensão e importância. Remete-se para o Capítulo 5.6 do presente
Prospeto, onde são ilustrados os impactos económico-financeiros da integração do
Grupo Media Capital no Grupo Cofina.
9.3 Política de dividendos
A Cofina não tem definida uma política de dividendos.
A aplicação dos lucros anuais da Sociedade está regulada nos seus Estatutos (vide
artigo 22.º dos Estatutos), que, tendo em contas as normas legais aplicáveis, determina
que os lucros da sociedade anualmente apurados terão a seguinte aplicação:
a) Constituição ou reintegração de reserva legal;
b) Remuneração dos administradores, nos termos do número dois do artigo vigésimo
primeiro dos Estatutos, se for decidida tal forma de remuneração;
c) Pagamento do dividendo prioritário às ações preferenciais sem voto se,
porventura, a sociedade as tiver emitido; e
d) Aplicação do remanescente em reservas e distribuição de dividendos pelos
acionistas, conforme for deliberado, por maioria simples, na Assembleia Geral
competente.
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Nos anos de 2018 e 2017 não foram distribuídos dividendos, visto terem sido
aprovadas as propostas do Conselho de Administração do Emitente de transitar o
resultado líquido do exercício para reservas livres.
Não obstante, tal como descrito no Capítulo 9.4 infra, no âmbito do financiamento
com vista à obtenção de fundos para a liquidação de parte do preço de aquisição da
Grupo Media Capital, bem como para refinanciamento da dívida do Emitente e do
Grupo Media Capital, que se estima venha a ser contratado sob a forma de colocação
particular de obrigações através da celebração, na data em que se concretizar a
aquisição das ações da Vertix (ou em data aproximada), de um Subscription
Agreement, está prevista a criação de restrições à distribuição de bens a acionistas. Em
concreto, prevê-se, nomeadamente, que a distribuição de dividendos, a distribuição de
reservas de prémio de emissão, o reembolso ou resgate de capital social, a distribuição
de ativos, a distribuição de outras reservas, a aquisição de ações próprias, a redução de
capital social e o pagamento de suprimentos e de prestações acessórias ou
suplementares pelo Emitente estejam restringidos nos primeiros três anos após a
celebração do Subscription Agreement e que, após o referido período, seja apenas
possível proceder a tais distribuições durante a vigência do Subscription Agreement
(que se estima ter um prazo de vencimento de 5 anos menos um dia a contar do seu
desembolso) se o rácio Consolidated Senior Net Debt/EBITDA29 calculado pró-forma

29

Prevê-se, nos termos do Subscription Agreement, que o rácio Consolidated Senior Net Debt/EBITDA
seja calculado semestralmente por referência a cada período de 12 meses. Para efeitos de distribuição
de dividendos, o rácio deverá ser calculado com referência ao momento em que se pretenda proceder à
referida distribuição. Deverá corresponder à divisão entre o numerador (Consolidated Senior Net Debt)
e denominador (EBITDA), em que:
(i) Consolidated Senior Net Debt – o valor nominal agregado da dívida líquida total (Total Net Debt)
consolidada do Emitente e das suas subsidiárias em dívida em cada data de cálculo, exceto o
endividamento financeiro (Financial Indebtness) que esteja expressamente subordinado ao
pagamento das obrigações a emitir e que serão subscritas pelos bancos financiadores, menos, sem
duplicação, caixa e investimentos equivalentes a caixa (Cash e Cash Equivalent Investments) do
Emitente e das suas subsidiárias nessa data); e
(ii) EBITDA – por referência a cada período de cálculo, o lucro líquido consolidado do Grupo Cofina
após a aquisição do Grupo Media Capital a) antes da dedução de juros e despesas financeiras
(comissões, taxas, descontos, taxas de pré-pagamento, prémios ou taxas e outros pagamentos
financeiros pagos, pagáveis por qualquer membro do Grupo Cofina após aquisição do Grupo
Media Capital calculado de forma consolidada) em relação a esse período de cálculo), b) antes de
deduzir qualquer quantia de imposto sobre lucros, ganhos ou rendimentos pagos ou a pagar
relacionados a impostos de renda, por qualquer membro do Grupo Cofina após aquisição do
Grupo Media Capital e qualquer valor de imposto diferido registrado como ganho ou perda, c)
após adicionar de volta (na medida deduzida de outra forma) qualquer valor atribuível à
amortização ou redução ao valor recuperável de ativos intangíveis (incluindo amortização de
qualquer ágio resultante de qualquer aquisição permitida), depreciação ou redução ao valor
recuperável de ativos tangíveis e quaisquer custos ou provisões que não sejam dinheiro
relacionados a quaisquer esquemas de opções de ações ou qualquer programa de gestão
patrimonial de qualquer membro do Grupo Cofina após aquisição do Grupo Media Capital, d)
antes de levar em consideração a participação do Grupo Cofina após aquisição do Grupo Media
Capital nos lucros ou prejuízos (após custos financeiros e impostos) das entidades que não fazem
parte do Grupo Cofina após aquisição do Grupo Media Capital (método da equivalência
patrimonial); e) antes de levar em conta quaisquer ganhos ou perdas não realizados em hedging ou
outros derivados; f) antes de levar em conta (i) qualquer receita ou encargo atribuível a qualquer
esquema de benefícios potenciais pós-emprego e custos com indemnizações, e (ii) um máximo de
€ 4 milhões para qualquer custo de reestruturação apenas durante o exercício de 2020 (para evitar
dúvidas, nenhum custo de reestruturação incluído no exercício de 2021 e nos exercícios seguintes
será excluído do cálculo nesta definição de EBITDA), g) após adicionar de volta (na medida
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pós-distribuição30 for superior a 2,0x. A Cofina divulgará informação relevante
relativa ao rácio acima referido através do sistema de difusão de informação da
CMVM e do respetivo site, designadamente por inclusão nos comunicados periódicos
de informação financeira do Emitente.
9.4 Investimentos
Conforme referido, no dia 20 de setembro de 2019, foi celebrado o Contrato de
Compra e Venda entre o Emitente e a PRISA, para a aquisição de ações
representativas de 100% do capital social da Vertix, que é titular de ações
representativas de 94,69% (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) dos
direitos de voto do Grupo Media Capital, tendo nesse contexto o Emitente prestado
uma caução no montante de cerca de € 10 milhões em setembro de 2019.
Adicionalmente, a 21 de setembro de 2019, a Cofina anunciou preliminarmente o
lançamento de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das
ações representativas do capital social do Grupo Media Capital. Com a aquisição da
Vertix, esta OPA tornar-se-á uma Oferta geral e obrigatória.
Em outubro de 2019, a Cofina calculou preliminarmente o net present value resultante
das sinergias da aquisição do Grupo Media Capital em cerca de € 46 milhões,
considerando, entre outros aspetos, otimizações de recursos e potenciais reduções de
custos com publicidade, programação e outros custos operacionais, bem como ganhos
de eficiência com reorganização administrativa. Ver, a este propósito, o Capítulo 2 do
presente Prospeto, no fator de risco A aquisição do Grupo Media Capital poderá não
gerar as sinergias indicadas pelo Emitente, o que pode representar um impacto
negativo nos resultados do Emitente.
Em 23 de dezembro de 2019, foi publicado um Comunicado pela Cofina informando
que as Partes celebraram um aditamento ao referido Contrato de Compra e Venda, no
qual acordaram na redução do preço de aquisição para € 123.289.580.
Assim, os investimentos principais previstos para os próximos meses são os seguintes:

deduzida de outra forma) quaisquer taxas, custos ou encargos, em cada caso, relacionados a
qualquer oferta de património ou dívida real ou tentada, financiamento, investimentos, aquisições
ou constituição de dívida, h) antes de levar em consideração (e sem dupla contagem) quaisquer
ganhos ou perdas decorrentes de distribuições permitidas no âmbito do Subscription Agreement,
reavaliações ou abatimentos de ativos não correntes; acordos de litígio; ou a distribuição de ativos
associados a operações descontinuadas permitida no âmbito do Subscription Agreement, i) antes
de considerar o valor de qualquer perda ou ganho em relação ao valor contabilístico resultante de
uma distribuição permitida no âmbito do Subscription Agreement de qualquer ativo de valor
superior a € 250.000 durante esse período de cálculo j) antes de levar em consideração quaisquer
ajustes decorrentes de ajustes de valor justo ou intensificar a depreciação após (e em relação a)
qualquer aquisição permitida no âmbito do Subscription Agreement ou reorganização futura.
30

O cálculo do rácio “Consolidated Senior net Debt/EBITDA” deverá ter em consideração: (i) por
um lado, que o valor para o numerador deverá ser apresentado após a distribuição dos dividendos
(tratando-se, portanto, de um valor inferior); (ii) por outro lado, quanto ao denominador, sendo
certo que um eventual dividendo a distribuir não irá ocorrer numa data coincidente com 31 de
dezembro, o valor para o EBITDA terá ser calculado não numa base de financial year, mas numa
base pró-forma.
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Montante de € 123.289.580 a pagar pela aquisição da Vertix;
Montante a pagar pela aquisição das restantes 4.485.573 ações do Grupo
Media Capital, que não são detidas pela Vertix, a adquirir através de uma OPA
geral e obrigatória a lançar após a compra da Vertix. A CMVM determinou
que a contrapartida mínima fosse fixada por auditor independente atendendo à
reduzida liquidez das ações do Grupo Media Capital e ao facto de o preço por
ação previsto no Contrato de Compra e Venda resultar de negociação
particular entre a Cofina e a PRISA. No relatório para fixação da contrapartida
mínima na OPA sobre o Grupo Media Capital elaborado nos termos do n.º 2
do artigo 188.º do CódVM, o auditor independente conclui que “considerando
o trabalho desenvolvido pelos diferentes métodos e as limitações
identificadas,nomeadamente ao nível do método dos múltiplos de transação
(face à impossibilidade de aplicação de alguns dos rácios pretendidos),
apurámos que o valor médio da ação da Média Capital, para 100% do
capital, corresponde a € 1,90, que resulta da ponderação equitativa das duas
abordagens (múltiplos de cotação e de transação)”. Não obstante esta
conclusão, a CMVM, em comunicado de 6 de fevereiro de 2020, refere que “a
contrapartida mínima assim determinada é inferior ao valor oferecido pela
Cofina no anúncio preliminar, pelo que, atento o disposto no art. 175.º, n.º 2
do Cód.VM, o valor da contrapartida a pagar no âmbito da referida Oferta
deverá ser de € 2,3336”. Nos termos do disposto nos artigos 128.º, 175.º, 184.º
e 188.º do CódVM, a oferta pode ser modificada, incluindo no que respeita à
respetiva contrapartida, dependendo de pedido do oferente e preenchimento
dos requisitos legais aplicáveis, designadamente autorização da CMVM.

Para mais informações sobre os valores acima referidos, ver Capítulo 4.1. do presente
Prospeto.
A referida aquisição de ações do Grupo Media Capital (diretamente na OPA e
indiretamente através da aquisição da aquisição de ações da Vertix), será financiada
com as receitas provenientes da Oferta e com os fundos a obter através do
financiamento contratado para o efeito.
Em 19 de setembro de 2019, a Cofina acordou com o Banco Santander Totta, S.A. e a
Société Générale, Sucursal en España os termos de uma "Floating Rate Note Facility
Long-Form Term Sheet", que se pretende venha a ser utilizada no montante de €170
milhões, que também será destinada ao refinanciamento integral da dívida do Grupo
Media Capital, nos seguintes termos:
(i)

Aproximadamente € 95 milhões serão alocados ao financiamento da aquisição
do Grupo Media Capital e ao refinanciamento da dívida do Emitente;

(ii)

Cerca de € 75 milhões serão alocados ao refinanciamento da dívida do Grupo
Media Capital.

O financiamento, que se estima venha a ser contratado sob a forma de colocação
particular de obrigações, terá um prazo de vencimento de 5 anos menos um dia a
contar do seu desembolso, prevendo termos e condições comuns neste tipo de
financiamento, incluindo as habituais (i) obrigações de obtenção e manutenção de
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consentimentos, licenças e autorizações, de cumprimento de leis e regulamentos, de
manutenção do tratamento pari passu das obrigações decorrentes do contrato de
financiamento, de pagamento de impostos, de informação e de cumprimento de rácios
financeiros (designadamente um Consolidated Interest Cover Ratio31,igual ou
superior a 4,00) e um valor máximo do Consolidated Senior Debt/EBITDA Ratio
(conforme descrito no Capítulo 9.3 supra)32)33, e (ii) restrições a operações de
restruturação ou transformação societária, a aquisições, ao endividamento financeiro
adicional e à prestação de garantias ("negative pledge"). O incumprimento de tais
compromissos e restrições que não seja sanado nos termos previstos no contrato
poderá permitir ao Banco Santander Totta, S.A. e à Société Générale, Sucursal en
España, entre outros, declarar o vencimento antecipado do empréstimo e, caso a
Cofina não proceda ao seu pagamento no prazo estipulado, executar as respetivas
garantias).
A taxa de juro prevista corresponde à taxa Euribor a 6 meses, com um mínimo de 0%,
acrescida de um spread de 3,5% aplicável durante os primeiros 12 meses.
Posteriormente, o spread aplicável estará sujeito à evolução de um rácio Net
Debt/EBITDA, podendo variar entre 3,5% e 2,75%.
Prevê-se, entre outras garantias, a constituição de penhor sobre participações detidas
pelo Emitente, bem como a obrigação de reembolso antecipado, total ou parcial, do
financiamento em algumas circunstâncias, incluindo (i) no caso de alteração da
estrutura de controlo do Emitente e (ii) com o produto da alienação de ativos ou outras
operações de aumento de capital que venha futuramente a concretizar.
Está igualmente prevista a criação de restrições à distribuição de bens a acionistas,
incluindo a distribuição de dividendos pelo Emitente, conforme se descreve no
anterior Ponto 9.3. deste Prospeto.
9.5 Ações judiciais e arbitrais
Em 31 de Dezembro de 2018 e em 30 de setembro de 2019, mantinham-se em aberto
divergências com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) na sequência de uma
inspeção incidente sobre o exercício de 2007 em sede de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas, cujo montante questionado inicialmente pelas autoridades

31

O rácio Consolidated Interest Cover Ratio deverá corresponder à divisão entre o numerador EBITDA
(conforme descrito no Capítulo 9.3 supra) e denominador Debt Service (i.e., em relação a cada período
de cálculo o valor agregado dos juros acumulados referentes à Floating Rate Note Facility prevista no
Subscription Agreement paga ou a pagar pelo Emitente (calculada de forma consolidada) em dinheiro,
a respeito de cada período de cálculo). A Cofina divulgará informação relevante relativa a este rácio
através do sistema de difusão de informação da CMVM e do respetivo site, designadamente por
inclusão nos comunicados periódicos de informação financeira do Emitente.
32

Estima-se que, nos termos do Subscription Agreement, o rácio Consolidated Senior Debt/EBITDA
não deverá ser superior, (i) em 31 de dezembro de 2020 a 4,00, (ii) em 30 de junho de 2021 a 3,50, (iii)
em 31 de dezembro 2021, a 3,25, (iv) em 30 de junho de 2022 a 3,00, (v) em 31 de dezembro 2022, a
2,75 e em (vi) 30 de junho de 2023 e posteriormente, a 2,50. A Cofina divulgará informação relevante
relativa a este rácio através do sistema de difusão de informação da CMVM e do respetivo site,
designadamente por inclusão nos comunicados periódicos de informação financeira do Emitente.
33
Prevê-se que, nos termos do Subscription Agreement, o cálculo destes rácios financeiros seja feito
semestralmente a cada período de 12 meses, com início em 31 de dezembro de 2020 (inclusive).
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fiscais ascendia a, aproximadamente, € 17,9 milhões. Este montante resulta de duas
correções efetuadas pela AT: uma relativa à não aceitação de uma menos valia gerada
com a liquidação de uma subsidiária; e outra referente à não aceitação da
dedutibilidade de parte dos dividendos distribuídos por uma subsidiária.
No âmbito da adesão ao Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à
Segurança Social aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro
(“RERD”) o Grupo liquidou voluntariamente, no exercício findo em 31 de dezembro
de 2013, um montante de € 2 milhões com a correspondente dispensa de juros de
mora, juros compensatórios e custas do processo de execução fiscal. Ao abrigo
daquele mesmo regime, o Grupo solicitou à Administração Tributária a compensação
de parte das quantias exequendas relativas àquela inspeção com créditos que o Grupo
detinha sobre a AT (relacionados com reclamações graciosas e impugnações judiciais
em sede de IRC), tendo obtido no decurso do exercício findo em 31 de dezembro de
2014, o deferimento daquele pedido num montante de, aproximadamente, € 5,7
milhões, dos quais € 2.346.895 foram alocados à referida liquidação.
No âmbito da adesão ao Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado pelo
Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3 de novembro (“PERES”) o Grupo liquidou
voluntariamente, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, um montante
adicional de € 3.614.561 com a correspondente redução de juros de mora, juros
compensatórios e custas do processo de execução fiscal.
Consequentemente, o valor da contingência em aberto relativamente a este processo
ascende, em 31 de dezembro de 2017, 2018 e em 30 de setembro de 2019 a,
aproximadamente, € 13,5 milhões dos quais cerca de € 3 milhões se referem à
correção da menos valia supra referida e os restantes € 10,5 milhões dizem respeito à
correção dos dividendos. A reconciliação entre a contingência inicial e a contingência
atual pode ser resumida como segue:
Processo IRC
2007
Contingência inicial
Juros compensatórios / de mora / custas
Pagamentos / compensações

17.878.819
3.670.237
(7.961.456)
13.587.600

O Conselho de Administração do Grupo, suportado pelos seus consultores legais e
fiscais, e no âmbito do processo de reavaliação das contingências fiscais, avaliou
como provável a emissão de uma decisão (i) favorável quanto à componente
“Dividendos” e (ii) desfavorável quanto à componente “Menos-valia”, razão pela qual
afetou uma provisão no montante de, aproximadamente, € 3 milhões àquela
componente do processo.
Durante o último trimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Grupo
foi notificado pelo Tribunal Constitucional, relativamente à referida menos valia
gerada com a liquidação de uma subsidiária, do indeferimento da reclamação
apresentada pelo Grupo, confirmando a decisão sumária desfavorável ao Grupo
Cofina. Até à data o Grupo ainda não foi notificado pela AT para cumprimento da
sentença.
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Conforme melhor detalhado no Capítulo 2 do presente Prospeto (fator de risco Os
processos judiciais em curso do Grupo Media Capital podem ter impactos negativos
para o Grupo Media Capital e, num cenário pós aquisição do Grupo Media Capital,
para o Grupo Cofina), o Grupo Media Capital divulgou, nas respetivas demonstrações
financeiras consolidadas condensadas em 30 de setembro de 2019, um diferendo entre
a TVI e a GDA, com um valor de cerca de € 19,6 milhões, relativamente ao qual, de
acordo com a informação pública, não foram identificadas provisões nas contas do
Grupo Media Capital.
Além do acima referido, o Emitente declara que não existem quaisquer processos
administrativos, judiciais ou de arbitragem (incluindo processos pendentes, ou
suscetíveis de serem empreendidos, de que o Emitente tenha conhecimento) no
decurso, no mínimo, dos últimos 12 meses, e que possam ter, ou ter tido no passado
recente, um impacto significativo na situação financeira ou na rentabilidade do
Emitente e/ou do Grupo.
9.6 Alterações significativas que tenham afetado o funcionamento e as atividades
principais da Cofina
Não ocorreram alterações significativas que tenham afetado o funcionamento e as
atividades principais da Cofina, não tendo ocorrido também alterações significativas
no quadro regulamentar da Cofina desde 31 de dezembro de 2018. Desde aquela data,
não foram lançadas novas publicações ou títulos, nem foram lançadas novas áreas de
negócio.
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CAPÍTULO 10. – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO
10.1. Composição do órgão de administração
De acordo com os Estatutos, o Conselho de Administração é composto por um
número mínimo de três e máximo de nove membros, acionistas ou não, eleitos em
Assembleia Geral.
O Conselho de Administração atualmente em funções, eleito em Assembleia Geral de
26 de abril de 2017 para os exercícios de 2017 a 2019 e em funções desde aquela data,
é composto pelos seguintes 5 (cinco) membros:
Presidente:
Paulo Jorge dos Santos Fernandes
Vogais:
João Manuel Matos Borges de Oliveira
Domingos José Vieira de Matos (não executivo)
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira (não executivo)
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça (não executiva)
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho de
Administração, o seu domicílio profissional é a sede social, sita na Rua Manuel Pinto
de Azevedo, n.º 818, 4100 - 320 Porto, Concelho do Porto, Freguesia de Ramalde.
Nos termos do n. º 4 do artigo 391.º do CSC, embora designados por prazo certo, os
administradores mantêm-se em funções até nova designação (sem prejuízo de um
conjunto de eventuais vicissitudes, como seja, destituição ou renúncia).
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração são os que em
seguida se apresentam:
 Paulo Jorge dos Santos Fernandes:
Em 31 de Dezembro de 2018, o Presidente do Conselho de Administração Paulo
Jorge dos Santos Fernandes era administrador e acionista dominante da Actium
Capital, S.A., sociedade detentora de uma participação de 13,88% no capital da
Cofina.
Foi um dos fundadores da Cofina, tendo estado diretamente envolvido na gestão do
Grupo desde a sua criação. É licenciado em Engenharia Eletrónica pela Universidade
do Porto, tendo posteriormente concluído um MBA na Universidade Nova de Lisboa.
É acionista da Sociedade desde 1990 tendo igualmente sido nomeado administrador
desde a mesma data.
Desenvolve as suas atividades na área dos Media, Internet e indústria da pasta de
papel. Presentemente é CEO da Cofina, CO-CEO da Altri, SGPS, S.A., da qual é
fundador, acionista, membro do Conselho de Administração e Presidente.
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É também membro do Conselho da Administração da Ramada Investimentos e
Indústria, S.A.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, SA. (Membro do Conselho de
Administração)
- Actium Capital, S.A. (a) (Administrador Único)
Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Altri – Energias Renováveis, S.G.P.S., S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Celulose Beira
Industrial (Celbi), S.A.)
- Articulado – Actividades Imobiliárias, S.A. (a) (Administrador Único)
- Baseholding, S.G.P.S. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2017)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (a) (Membro
do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na ALTRI,
S.G.P.S., S.A.)
- Cofihold, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA
MEDIA, S.A.)
- Edisport – Soc. De Publicações, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA
MEDIA, S.A.)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA
MEDIA, S.A.)
- Elege Valor Lda. (a) (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de
Armazenagem, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
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- Invescaima, S.G.P.S., S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na Celulose Beira Industrial
(Celbi), S.A.)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo –
Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Mediafin – S.G.P.S., S.A (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA, S.A.)
- Metro News, Publicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA, S.A.)
- Presselivre – Imprensa Livre, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA
MEDIA, S.A.)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Ramada Aços, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a) (Membro da Gerência)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
(Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos Imobiliários, S.A.(a) (Membro do Conselho
de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo –
Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Transjornal – Edição de Publicações, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA
MEDIA, S.A.)
(a) – sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
Para além dos cargos acima indicados, no decorrer do ano de 2019 e até à presente
data, Paulo Jorge dos Santos Fernandes, exerce cargos também nas seguintes
sociedades:
- Fisio Share - Gestão de Clínicas, S.A. (Presidente do Conselho Fiscal).
 João Manuel Matos Borges de Oliveira:
O administrador João Manuel Matos Borges de Oliveira é administrador e acionista
da CADERNO AZUL, S.A., sociedade detentora de uma participação de 15,01% no
capital da Cofina.
Foi um dos fundadores da Cofina, desempenha funções de administração da Empresa
desde a sua constituição. É licenciado em Engenharia Química pela Universidade do
Porto, tendo concluído o MBA do INSEAD. Desempenha funções nas áreas de media
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e indústria, bem como na definição estratégica do Grupo. É acionista da Sociedade
desde 1990 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Altri – Energias Renováveis, S.G.P.S., S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Celulose Beira
Industrial (Celbi), S.A.)
Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Baseholding, S.G.P.S. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2017)
Caderno Azul, S.A. (a) (Administrador Único)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração)
- Captaraíz – Unipessoal, Lda. (a) (Membro da Gerência)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na ALTRI, S.G.P.S., S.A.)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Cofihold, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA,
S.A.)
- Edisport – Soc. De Publicações, S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA,
S.A.)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA,
S.A.)
- Elege Valor, Lda. (a) (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de
Armazenagem, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda. (a) (Membro Gerência. Esta sociedade foi
incorporada por fusão na Ramada Investimentos e Indústria, S.A.)
- Indaz, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
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- Invescaima, S.G.P.S., S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi incorporada por fusão na Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo – Prestígio Imobiliário,
S.A.)
- Mediafin – S.G.P.S., S.A (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA, S.A.)
- Presselivre – Imprensa Livre, S.A. (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA, S.A.)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Storax Racking Systems, Ltd. (a) (Membro da Gerência. Esta sociedade foi
alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
- Ramada Aços, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
(Membro do Conselho de Administração)
- Universal – Afir, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos Imobiliários, S.A.(a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo –
Prestígio Imobiliário, S.A.)
(a)

– sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
 Domingos José Vieira de Matos:
O administrador Domingos José Vieira de Matos é administrador e acionista
dominante da LIVREFLUXO, S.A., sociedade detentora de uma participação de
12,09% no capital da COFINA.
Foi um dos fundadores da Cofina, tendo estado diretamente envolvido na gestão do
Grupo desde a sua criação. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, tendo iniciado atividades de gestão em 1978. É acionista da
Sociedade desde 1990 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma
data.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Altri Florestal, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
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- Baseholding, S.G.P.S. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2017)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na ALTRI, S.G.P.S., S.A.)
- Cofihold, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA,
S.A.)
- Elege Valor Lda. (a) (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de
Armazenagem, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda. (a) (Membro Gerência. Esta sociedade foi
incorporada por fusão na Ramada Investimentos e Indústria, S.A.)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Livrefluxo, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo – Prestígio Imobiliário,
S.A.)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Ramada Aços, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
(Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos Imobiliários, S.A.(a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo –
Prestígio Imobiliário, S.A.)
(a) – sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
Para além dos cargos acima indicados, no decorrer do ano de 2019 e até à presente
data, Domingos José Vieira de Matos, exerce cargos também nas seguintes
sociedades:
- Florestsul, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
 Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira:
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O administrador Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira é administrador e acionista
dominante da VALOR AUTÊNTICO, S.A., sociedade detentora de uma participação
de 10,02% no capital da Cofina e é irmão do administrador João Manuel Matos
Borges de Oliveira.
É licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Administração e Gestão
do Porto.
Em 2000 concluiu o Executive MBA no Instituto Empresarial Portuense em parceria
com a ESADE -Business School de Barcelona, atualmente Católica Porto Business
School. Em 2009 fez o Curso de Avaliação de Empresas na EGE - Escola de Gestão
Empresarial. É administrador da Sociedade desde maio de 2009.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Altri Florestal, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Cofihold, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na COFINA MEDIA,
S.A.)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Sociedade atualmente denominada Elege Valor, Lda., da qual já não faz parte
dos órgãos sociais)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de
Armazenagem, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração.
Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo – Prestígio Imobiliário,
S.A.)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Ramada Aços, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
(Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos Imobiliários, S.A.(a) (Membro do Conselho de
Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na Préstimo –
Prestígio Imobiliário, S.A.)
- Universal - Afir, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
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- Valor Autêntico, S.A. (a) (Administrador Único)
- 1 Thing, Investments, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
(a) – sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
Para além dos cargos acima indicados, no decorrer do ano de 2019 e até à presente
data, Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira, exerce cargos também nas seguintes
sociedades:
- Florestsul, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
 Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça:
A administradora Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça é administradora e
acionista dominante da Promendo Investimentos, S.A., sociedade detentora de uma
participação de 19,98% no capital da COFINA.
É licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa tendo
sido nomeada administradora da Sociedade em maio de 2009.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócia eram:
-

Altri, SGPS, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Cofihold, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Cofihold II, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de
Armazenagem, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração. Esta
sociedade foi alienada pelo Grupo Ramada em 2018)
F. Ramada II Imobiliária, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a) (Membro do
Conselho de Administração. Esta sociedade foi incorporada por fusão na
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.)
Promendo Investimentos, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)
Ramada Aços, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a) (Membro do Conselho de
Administração)

(a)

– sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
10.2. Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas
A fiscalização dos negócios sociais é confiada ao Conselho Fiscal e a um Revisor
Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja
membro daquele órgão, eleitos em Assembleia Geral.
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i. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) a 2 (dois)
suplentes, cabendo à Assembleia Geral designar aquele dos seus membros efetivos
que servirá de Presidente, ao qual é atribuído voto de qualidade.
Atualmente, o Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017
para o mandato de 2017/2019 e em funções desde aquela data, tem a seguinte
composição:
Presidente:
Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa
Vogais:
António Luís Isidro de Pinho
Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro
Suplente:
André Seabra Ferreira Pinto
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho Fiscal,
o seu domicílio profissional é a sede social, sita sede social, sita na Rua Manuel Pinto
de Azevedo, n.º 818, 4100-320 Porto, Concelho do Porto, Freguesia do Ramalde.
Os elementos curriculares dos membros do Conselho Fiscal são os que em seguida se
apresentam:
 Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa:
É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em
1981. Tem também formação complementar em gestão e análise económico
financeira de empresas na Universidade Católica Portuguesa - Escola de Direito do
Porto em 1982 e 1983.
Em 31 de Dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Presidente do Conselho Fiscal do Banco Português de Investimento, S.A.

(a)

- Presidente do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
- Presidente do Conselho Fiscal da Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal do BPI Private Equity – Sociedade de Capital
de Risco, S.A. (a)
- Presidente do Conselho Fiscal do Banco Português de Investimento, S.A.
- Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, SGPS, S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Ramada Investimentos e Indústria,
S.A. (a)
- Presidente da Mesa da AG da Unicer Bebidas, S.A.
- Presidente da Mesa da AG da Base Holding, S.G.P.S., S.A.
- Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, SGPS, S.A. (a)
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-

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente Mesa AG da Super Bock Group, S.A.
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Adriano Ramos Pinto, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Aquitex – Acabamentos Químicos Têxteis, S.A.
(a)

- Cônsul honorário da Bélgica no Porto (a)
- Vice-Presidente da Direção da Associação do Corpo Consular do Porto
(a) – sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
Para além dos cargos acima indicados, no decorrer do ano de 2019 e até à presente
data, Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa, exerce cargos também nas
seguintes sociedades:
- Presidente da Mesa da AG da Grape Ideas – Turismo, Comércio e Serviços,
S.A.
- Presidente da Mesa da AG da Storaxinter, S.A.
 António Luís Isidro de Pinho:
É licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (I.S.C.T.E.), (1973 – 1978) e em Organização e Administração de Empresas,
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (I.S.C.T.E.), (1986 –
1989), sendo Revisor Oficial de Contas, desde 1987.
É membro da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Técnicos Oficias de Contas e da
Associação Portuguesa de Consultores Fiscais.
Em 31 de Dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Vogal do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
- Vogal do Conselho Fiscal da Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a)
(a)

– sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
 Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro:
É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e
tem mestrado em Direção Geral de Empresas, IEDE.
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Consultor Independente (a)
130

- Vogal do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
- Vogal do Conselho Fiscal da Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a)
(a) – sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
Para além dos cargos acima indicados, no decorrer do ano de 2019 e até à presente
data, Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro, exerce cargos também
nas seguintes sociedades:
- Vogal do Conselho Fiscal da Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica
- Sócio-Gerente da Blue Garnet, Lda.
 André Seabra Ferreira Pinto:
É licenciado em Economia na Universidade Portucalense, tendo um MBA Executivo
na Escola de Gestão do Porto – University of Porto Business School. É Revisor
Oficial de Contas (ROC n.º 1.243).
Em 31 de dezembro de 2018, e no decurso dos últimos cinco anos, as outras empresas
onde desempenhava funções de administração, direção ou supervisão ou na qual era
sócio eram:
- Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Vogal da Comissão de Remunerações da Ramada Investimentos e Indústria,
S.A. (a)
- Suplente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Ramada Investimentos e Indústria, S.A. (a)
- Administrador (CFO) do Grupo Mecwide(a)
- Administrador da MWIDE, SGPS, S.A., bem como das restantes empresas
integrantes do Grupo Mecwide(a)
- Gerente das sociedades Toguether We Change Investments, LDA., Virtusai,
LDA. e Apparently Relevant, Lda.(a)
(a)

– sociedades que, em 31 de dezembro de 2018, não podem ser consideradas como
fazendo parte do Grupo Cofina, SGPS, S.A.
ii. Revisor Oficial de Contas
Em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017, a sociedade de revisores oficiais de
contas Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., com sede na Avenida da
República, 90 – 6.º, 1600-206 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 178 e registada na CMVM sob o n.º 20161480, representada por Rui
Manuel da Cunha Vieira (ROC n.º 1154 e registado na CMVM sob o n.º 20160766)
ou por Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119 e registado na CMVM sob o n.º
20160731), foi eleita para exercer as funções de Revisor Oficial de Contas do
Emitente durante o triénio 2017/2019.
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10.3. Auditor Externo
Em Assembleia Geral de 26 de abril de 2017, a sociedade de revisores oficiais de
contas Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., com sede na Avenida da
República, 90 – 6.º, 1600-206 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 178 e registada na CMVM sob o n.º 20161480, representada por Rui
Manuel da Cunha Vieira (ROC n.º 1154 e registado na CMVM sob o n.º 20160766)
ou por Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119 e registado na CMVM sob o
n.º 20160731) foi ainda contratada para desempenhar as funções de auditor externo do
Emitente durante o triénio 2017/2019, tendo preparado o relatório de auditoria
relativo às demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31 de
dezembro de 2018.
10.4. Declarações relativas aos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização
Em relação às pessoas identificadas como membros dos órgãos de administração e de
fiscalização do Emitente, ao Revisor Oficial de Contas e ao Auditor Externo, e tanto
quanto é do conhecimento do Emitente, são prestadas as seguintes declarações:
 As denominações de todas as empresas e sociedades de cujos órgãos de
administração, direção ou supervisão a pessoa em causa tenha sido membro,
ou das quais tenha sido sócia, a qualquer momento no decurso dos últimos
cinco anos estão indicadas supra;
 Não existem, relativamente a qualquer das pessoas supra referidas,
condenações relacionadas com conduta fraudulenta, no decurso dos últimos 5
anos;
 Não existem quaisquer processos de falência, liquidação ou administração
judicial em que qualquer das pessoas supra referidas, tenha atuado numa ou
mais dessas qualidades no decurso dos últimos cinco anos; e
 Não existem, relativamente a qualquer das pessoas supra referidas,
recriminações públicas oficiais e/ou sanções de que tenham sido objeto por
parte de autoridades legais ou reguladoras (incluindo organismos
profissionais), nem essas pessoas foram impedidas por um tribunal de atuar
como membros de um órgão de administração, de direção ou de fiscalização
de um emitente ou de gerir ou dirigir as atividades de um emitente nos últimos
5 anos.
Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, e no seu entendimento, não existem
conflitos de interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das pessoas que
integram os órgãos de administração e de fiscalização para com o Emitente ou para
com outra sociedade do Grupo e os seus interesses privados ou outras obrigações.
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CAPÍTULO 11. – PRINCIPAIS
PARTES RELACIONADAS

ACIONISTAS

E

TRANSAÇÕES

COM

11.1. Estrutura Acionista
Na data do presente Prospeto, o capital social da Cofina é de € 25.641.459, totalmente
subscrito e realizado, encontrando-se representado por 102.565.836 ações ordinárias,
escriturais e nominativas, sem valor nominal.
Tanto quanto é do seu conhecimento, a estrutura de participações sociais qualificadas
da Cofina, à data do Prospeto, calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do CódVM é
a seguinte:

N.º ações detidas
na presente data

SANTANDER ASSET MANAGEMENT
Através do Fundo Santander Ações Portugal
Através do Fundo Santander PPA
Total imputável

2.069.459

2,02%

107.964

0,11%

2.177.423

2,12%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

CREDIT SUISSE GROUP AG
Diretamente
Total imputável
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE
INVESTIMENTOS
Através do Fundo NB - Portugal Ações
Total imputável
PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA
Através da sociedade Valor Autêntico, S.A. (da qual é
acionista dominante e administrador)
Total imputável

% capital social com
direito de voto

5.039.060

4,91%

5.039.060

4,91%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

% capital social com
direito de voto

2.203.152

2,15%

2.203.152

2,15%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

% capital social com
direito de voto

10.277.248

10,02%

10.277.248

10,02%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

% capital social com
direito de voto

% capital social com
direito de voto

Através da sociedade Livrefluxo, S.A. (da qual é acionista
dominante e administrador)

12.395.257

12,09%

Total imputável

12.395.257

12,09%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES
Através da sociedade Actium Capital, S.A. (da qual é
acionista dominante e administrador)
Total imputável

14.235.474

13,88%

14.235.474

13,88%

N.º ações detidas
em 31-dez-2019

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA
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% capital social com
direito de voto

% capital social com
direito de voto

Através da sociedade Caderno Azul, S.A. (da qual é
acionista e administrador)
Total imputável
ANA REBELO CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA
Através da sociedade Promendo Investimentos, S.A. (da
qual é acionista dominante e administradora)
Total imputável

15.400.000

15,01%

15.400.000

15,01%

Nº ações detidas
em 31-dez-2019

% capital social com
direito de voto

20.488.760

19,98%

20.488.760

19,98%

Na data do presente Prospeto, a Cofina não detém quaisquer ações próprias.
Em 31 de dezembro de 2019, os administradores da Sociedade detinham as seguintes
ações:
Paulo Jorge dos Santos Fernandes34: 14.235.474
João Manuel Matos Borges de Oliveira: 35 15.400.000
Domingos José Vieira de Matos:36 12.395.257
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira:37 10.277.248
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça:38 20.488.760
Em 31 de dezembro de 2019, o Revisor Oficial de Contas, os membros do Conselho
Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral não possuíam ações representativas do capital
social da Cofina.
As ações representativas do capital social do Emitente conferem direitos de voto
idênticos, ou seja, não conferem direitos de voto distintos, pelo que os principais
acionistas do emitente não têm direitos de voto diferentes entre si.
Visando assegurar a independência do Emitente face aos acionistas de referência e
garantir que o eventual controlo destes sobre a Cofina não é exercido de uma forma
abusiva, o Emitente procura assegurar a total transparência nas relações mútuas,
através do estrito cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis,
designadamente as normas relativas a deveres de comunicação, direitos de informação
dos acionistas (inclusive os detalhados no Capítulo 12.3.1 do presente Prospeto),
transações com partes relacionadas e salvaguarda de potenciais conflitos de interesses.
34

As 14.235.474 ações correspondem ao total das ações da COFINA - SGPS, S.A. detidas pela
sociedade ACTIUM CAPITAL, S.A., da qual o administrador Paulo Jorge dos Santos Fernandes é
administrador e acionista dominante.
35
As 15.400.000 ações correspondem ao total das ações da COFINA – SGPS, S.A. detidas pela
sociedade CADERNO AZUL S.A., da qual o administrador João Manuel Matos Borges de Oliveira é
também administrador.
36
As 12.395.257 ações correspondem ao total das ações da COFINA – SGPS, S.A. detidas pela
sociedade LIVREFLUXO, S.A., da qual o administrador Domingos José Vieira de Matos é
administrador e acionista dominante.
37
– As 10.277.248 ações correspondem ao total das ações da COFINA – SGPS, S.A. detidas pela
sociedade VALOR AUTÊNTICO, S.A., da qual o administrador Pedro Miguel Matos Borges de
Oliveira é administrador e acionista dominante.
38
As 20.488.760 ações correspondem ao total das ações da COFINA – SGPS, S.A. detidas pela
sociedade PROMENDO INVESTIMENTOS, S.A., da qual a administradora Ana Rebelo de Carvalho
Menéres de Mendonça é administradora e acionista dominante.
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Em particular, destaca-se o facto de o Emitente ter o dever de prestar informações
verdadeiras, completas, atuais, claras, objetivas e lícitas ao mercado e aos seus
acionistas, cumprindo a obrigação de divulgação da informação financeira anual e
semestral, por meio da publicação dos relatórios de gestão e documentos de prestação
de contas, nos termos da lei.
Para além daquelas que decorrem de obrigações legais e regulamentares, não existem
outras medidas específicas implementadas pelo Emitente destinadas a assegurar a
independência do Emitente face aos acionistas.
11.2. Transações com Partes Relacionadas
Além da informação constante da nota 30 do relatório e contas consolidado da Cofina
de 2018, são refletidas na tabela abaixo as transações com partes relacionadas
atualizadas à data de 31 de dezembro de 2019:
31.12.2019
Transações
(Dados não auditados)

VASP

Prestações de
serviços

Vendas

Fornecimentos e serviços
externos

46 002 224

-

2 780

-

-

46 005 004

-

528 168

A Nossa Aposta

528 168

31.12.2019
Saldos
(Dados não auditados)

VASP
A Nossa Aposta

Clientes

Fornecedores

48 050
4 995
53 045

138 462
138 462

Ativos de contratos com
clientes
3 457 700
3 457 700

11.3. Acordos para alteração do controlo do Emitente
Além do descrito no Capítulo 12.2.2, a Cofina não tem conhecimento, à data do
presente Prospeto, de quaisquer acordos que possam dar origem a uma mudança da
atual estrutura acionista após a publicação do presente Prospeto nem de quaisquer
outros acordos relativamente ao exercício de direitos sociais inerentes a ações
representativas do capital social do Emitente.
A Sociedade não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais celebrados
entre os seus acionistas.
Os Estatutos não incluem quaisquer disposições relativas à transmissão de
participações qualificadas, disposições que tenham por efeito adiar, diferir ou impedir
uma alteração do controlo acionista, nomeadamente, mas não se limitando a,
disposições que determinem uma quantidade máxima de ações a deter por um
acionista.
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CAPÍTULO 12. – INFORMAÇÃO SOBRE O EMITENTE E ESTRUTURA
ORGANIZATIVA
12.1. Identificação do Emitente
A Cofina SGPS, S.A. foi constituída em 1990 (na altura, “Cofina SGPS, Lda.”) como
uma holding diversificada.
Sendo uma sociedade gestora de participações sociais, tem como objeto social a
gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indireta de exercícios
de atividades económicas.
O Emitente é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
(sociedade aberta) e desenvolve a sua atividade a partir da sua sede social sita na Rua
Manuel Pinto de Azevedo, n.º 818, 4100-320 Porto, Concelho do Porto, Freguesia de
Ramalde, Portugal, com telefone n.º 22 834 65 00. A Cofina encontra-se registada na
Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de
identificação de pessoa coletiva 502.293.225.
Com
o
identificador
de
entidade
jurídica
(«LEI»)
número
213800RMB2NDS26TNU18, exerce a sua atividade ao abrigo do Código das
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável, bem como pelos seus Estatutos.
O Emitente está também sujeito ao regime jurídico das sociedades gestoras de
participações sociais, constante do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de dezembro,
conforme alterado.
Enquanto sociedade aberta com valores mobiliários admitidos à negociação, o
Emitente encontra-se sujeito ao disposto no CódVM, bem como aos regulamentos da
CMVM e da Euronext, que lhe sejam aplicáveis.
A atividade do Emitente será ainda regulada, consoante o lugar do desenvolvimento
da atividade, pelas diretivas e regulamentos da União Europeia, pelas legislações dos
Estados-Membros e de outros Estados, na medida em que sejam aplicáveis, bem como
por algumas leis mais relevantes no setor media, designadamente (i) Lei da Imprensa,
aprovada pela Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro (na sua redação atualizada), (ii) a Lei da
Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30
de julho e, futuramente, (iii) a Lei da Rádio, aprovada pela Lei n.º 54/2010, de 24 de
dezembro (na sua redação atualizada).
O endereço do Emitente na internet é o seguinte: www.cofina.pt. Na medida em que
não sejam incluídas por remissão no presente Prospeto, as informações contidas no
referido sítio não fazem parte do mesmo.
12.2. Capital social
12.2.1. Valor e representação e outros valores mobiliários
À data do presente Prospeto, o capital social da Cofina, integralmente realizado, é de
€ 25.641.459 e está representado por 102.565.836 ações, sem valor nominal.
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A Cofina pode, por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração, emitir, nas condições legais, obrigações nominativas, designadamente
obrigações convertíveis em ações e obrigações com direito a subscrição de ações, bem
como outros valores mobiliários nominativos representativos de dívida, incluindo
papel comercial e warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios (artigo 6.º,
n.º 1 dos Estatutos). As obrigações, outros valores mobiliários de dívida e os warrants
autónomos sobre valores mobiliários próprios podem ser emitidos sob a forma titulada
ou escritural (artigo 6.º, n.º 2 dos Estatutos). Atualmente, a Cofina não tem emitidos
quaisquer valores mobiliários convertíveis, passíveis de troca ou acompanhados de
direitos de subscrição (warrants).
A Cofina pode ainda adquirir ações e obrigações próprias ou outros valores
mobiliários representativos da sua dívida, bem como warrants autónomos sobre ações
da sociedade (artigo 7.º dos Estatutos).
12.2.2. Compromissos ou intenções de subscrição
Para efeitos do aumento do capital social do Emitente a realizar através da presente
Oferta, um conjunto de acionistas detentores de participação qualificada apresentou
compromissos de subscrição de Novas Ações, ainda que sujeitos a determinadas
condições, tal como infra descritos, nos seguintes termos:
Acionista

Número de Novas Ações
objeto do compromisso de
subscrição
11.111.241
19.600.000
44.444.446
16.754.743
8.922.753

Promendo Investimentos, S.A.
Caderno Azul, S.A.
Actium Capital, S.A.
Livrefluxo, S.A.
Valor Autêntico, S.A.

De igual modo, a seguinte entidade assumiu, durante o mês de setembro de 2019, o
seguinte compromisso de subscrição de Novas Ações, ainda que sujeito a
determinadas condições:
Número de Novas Ações
objeto do compromisso de
subscrição39
44.444.444

Pluris Investments, S.A.

Na sequência de um compromisso inicial subscrito em 19 de setembro de 2019, em 4
de fevereiro de 2020 o acionista Promendo Investimentos, S.A. assumiu perante o
Emitente um compromisso vinculativo de investir um total máximo de € 5.000.058,45
na subscrição de Novas Ações contanto que as ações a serem subscritas representem
um mínimo de 10,842% do capital social e dos direitos de voto do Emitente, após
liquidação da Oferta e do registo comercial do aumento de capital.

39

Montantes indicativos em função das intenções manifestadas.
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Na sequência de um compromisso inicial subscrito em 19 de setembro de 2019, em 4
de fevereiro de 2020 o acionista Caderno Azul, S.A. informou o Emitente do seu
compromisso vinculativo em investir um total máximo de € 8.820.000 na subscrição
de Novas Ações contanto que as ações a serem subscritas representem um mínimo de
12,009% do capital social e dos direitos de voto do Emitente, após liquidação da
Oferta e do registo comercial do aumento de capital.
Na sequência de um compromisso inicial subscrito em 19 de setembro de 2019, em 4
de fevereiro de 2020 o acionista Actium Capital, S.A. assumiu perante o Emitente um
compromisso vinculativo de investir um total máximo de € 20.000.000,70 na
subscrição de Novas Ações contanto que as ações a serem subscritas representem um
mínimo de 20,133% do capital social e dos direitos de voto do Emitente, após
liquidação da Oferta e do registo comercial do aumento de capital.
Na sequência de um compromisso inicial subscrito em 19 de setembro de 2019, em 4
de fevereiro de 2020 o acionista Livrefluxo, S.A. assumiu perante o Emitente um
compromisso vinculativo de investir um total máximo de € 7.539.634,35 na
subscrição de Novas Ações contanto que as ações a serem subscritas representem um
mínimo de 10,002% do capital social e dos direitos de voto do Emitente, após
liquidação da Oferta e do registo comercial do aumento de capital.
Na sequência de um compromisso inicial subscrito em 19 de setembro de 2019, em 4
de fevereiro de 2020 o acionista Valor Autêntico, S.A. assumiu perante o Emitente
um compromisso vinculativo de investir um total máximo de € 4.015.238,85 na
subscrição de Novas Ações contanto que as ações a serem subscritas representem um
mínimo de 6,588% do capital social e dos direitos de voto do Emitente, após
liquidação da Oferta e do registo comercial do aumento de capital.
A sociedade Pluris Investments, S.A. (“Pluris”), diretamente controlada por Mário
Ferreira, informou o Emitente, em 13 de setembro de 2019, em compromisso
vinculativo de investir um total máximo de € 20 milhões na subscrição de Novas
Ações contanto que as ações a serem subscritas representem um mínimo de 15,2% do
capital social e dos direitos de voto do Emitente, após liquidação da Oferta e do
registo comercial do aumento de capital.
Os compromissos dos acionistas Promendo Investimentos, S.A. (“Promendo”),
Caderno Azul, S.A. ("Caderno Azul”), Actium Capital, S.A. (“Actium”), Valor
Autêntico, S.A. (“Valor Autêntico”), Livrefluxo, S.A. (“Livrefluxo”), bem como o
compromisso da Pluris, encontram-se sujeitos à celebração do Contrato de Compra e
Venda para a aquisição do Grupo Media Capital (entretanto já celebrado) (melhor
descrito, incluindo no que respeita às Condições Suspensivas, no Capítulo 4.1 do
presente Prospeto) e à satisfação ou à renúncia das condições suspensivas do referido
contrato (com exceção da aprovação do aumento de capital e registo comercial do
mesmo).
O Abanca Corporación Bancaria, S.A. (“ABanca”) manifestou ao Emitente interesse
em considerar o reinvestimento no presente aumento de capital do valor que irá obter
pela venda, no âmbito da OPA, das 4.269.869 ações que, de acordo com a informação
publicamente disponível, detém no Grupo Media Capital. Tendo por base a
contrapartida indicada no respetivo anúncio preliminar de €2,3336/ação (sem prejuízo
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do referido a este propósito no Capítulo 9.4 supra), tal valor corresponderia a
aproximadamente € 9.964.166,30, deduzido de eventuais impostos e custos de
transação, os quais (i.e. impostos e custos de transação) o Emitente não está em
condições de contabilizar.
Para além das anteriores entidades, o Santander Asset Management, S.A. manifestou
também a sua intenção de participar no aumento de capital do Emitente, sem que,
contudo, tenha assumido uma obrigação de subscrição ou dado indicação escrita
quanto ao eventual montante de tal investimento.
O Emitente teve conhecimento de que foram entretanto celebrados contratos de
compra e venda de direitos de subscrição de Novas Ações entre alguns dos atuais
acionistas e a Pluris, conforme descrito infra:
Vendedor

Comprador

Data do Contrato de
Compra e Venda de
direitos de subscrição

N.º de ações e
direitos de
subscrição do
vendedor1

Livrefluxo

Pluris

17 de janeiro de 2020

12.395.257 2

N.º de
direitos de
subscrição
objeto da
venda
3.297.505

Preço
Total

Valor

Pluris

16 de janeiro de 2020

10.277.248 3

5.432.232

€ 543,22

Pluris

17 de janeiro de 2020

15.400.000 4

4.757.286

€ 475,73

Pluris

17 de janeiro de 2020

20.488.760

4.557.740

€ 455,77

Actium

17 de janeiro de 2020

20.488.7605

9.897.665

€ 989,77

€ 329,75

Autêntico
Caderno
Azul
Promendo
Investments
Promendo
Investments
Total

27.942.428

1

Os valores apresentados reportam-se ao número de ações e direitos de subscrição do vendedor antes da alienação
dos direitos de subscrição de Novas Ações à Pluris. A cada ação é atribuído um direito de subscrição.
2 Após a venda, a Livrefluxo ficou com 9.097.752 direitos de subscrição.
3 Após a venda, a Valor Autêntico ficou com 4.845.016 direitos de subscrição.
4 Após a venda, a Caderno Azul ficou com 10.642.714 direitos de subscrição.
5 Após a venda, à Pluris e à Actium a Promendo ficou com 6.033.355 direitos de subscrição.

As referidas compras e vendas de direitos de subscrição das Novas Ações estão
sujeitas à deliberação do Aumento de Capital e ao registo dos direitos de subscrição
das Novas Ações nas contas de valores mobiliários dos referidos acionistas
vendedores.
Uma vez que, de acordo com a informação pública disponível, nem o ABanca nem a
Pluris são acionistas do Emitente, estas entidades poderão não conseguir subscrever
todas ou parte das Novas Ações acima referidas no âmbito do aumento de capital.
Assim, a tabela infra pretende identificar a estrutura acionista projetada após a Oferta
considerando os elementos acima indicados e, em especial os compromissos de
subscrição recebidos pelo Emitente. Note-se que, nalguns casos, a aquisição do
número de ações pretendido está dependente (i) da efetiva subscrição de Novas Ações
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durante o Período da Oferta e (ii) da efetiva aquisição de direitos de subscrição a
outros acionistas ou em mercado, factos que poderão não se verificar.
Acionista

N.º atual de
ações

% atual de
capital
social e
direitos de
voto

N.º projetado /
pretendido de ações
após a Oferta

% projetada /
pretendida de capital
social e direitos de
voto após a Oferta

10.277.248

10,02%

19.200.001

6,59%

12.395.257

12,09%

29.150.000

10,00%

14.235.474

13,88%

58.679.920

20,13%

15.400.000

15,01%

35.000.000

12,01%

20.488.760

19,98%

31.600.001

10,84%

29.769.097
102.565.836

29,02%
100%

44.444.444
22.142.5917
51.237.766
291.454.725

15,25%
7,60%
17,58%
100%

(de acordo com a
informação
publicamente
disponível)

Pedro Miguel Matos
Borges de Oliveira1
Domingos José Vieira
de Matos2
Paulo Jorge dos Santos
Fernandes3
João Manuel Matos
Borges de Oliveira4
Ana Rebelo Carvalho
Menéres de Mendonça5
Mário Ferreira6
ABanca
Outros acionistas
Total
1

Através da sociedade Valor Autêntico, S.A. (da qual é acionista dominante e administrador).
Através da sociedade Livrefluxo, S.A. (da qual é acionista dominante e administrador).
3
Através da sociedade Actium Capital, S.A. (da qual é acionista dominante e administrador).
4
Através da sociedade Caderno Azul, S.A. (da qual é acionista e administrador).
5
Através da sociedade Promendo Investimentos, S.A. (da qual é acionista dominante e administradora).
6
Através da sociedade Pluris Investments, S.A. (da qual é acionista dominante e administrador).
7
Pressupondo o reinvestimento no presente aumento de capital do produto da venda, no âmbito da OPA, das 4.269.869 ações
que, de acordo com a informação publicamente disponível, detém no Grupo Media Capital e que, tendo em consideração um
valor de contrapartida da OPA de €2,3336/ação (sem prejuízo do referido a este propósito no Capítulo 9.4 supra), corresponderia
a aproximadamente €9.964.166,30.
2

12.3. Estatutos
Nos pontos seguintes encontram-se descritas as principais disposições dos Estatutos,
os quais podem ser consultados, mediante solicitação e sem encargos, na sede da
Sociedade, e no site http://www.cofina.pt/.
12.3.1. Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às ações da Cofina
Os detentores das ações da Cofina têm, designadamente, como direitos principais, o
(A) direito à informação, (B) o direito à participação nos lucros, (C) o direito à
participação em Assembleia Geral e direito de voto, (D) o direito de preferência na
subscrição de novas ações e (E) o direito à partilha do património em caso de
liquidação, nos termos da lei e dos Estatutos.
A. Direito à informação
Os artigos 288.º a 293.º do CSC contêm regulação do direito de acesso a informação
dos acionistas e outros titulares do direito à informação sobre os negócios da
sociedade e a sua situação financeira. Este envolve, no caso de detenção de pelo
menos 1% do capital social, o direito de consulta de certos documentos societários
relativos à gestão e fiscalização da sociedade, designadamente atas das reuniões das
assembleias gerais, montantes de remuneração pagos aos membros dos órgãos sociais
140

e aos empregados com remunerações mais elevadas e ainda o documento de registo de
ações.
Devem ser facultadas à consulta dos acionistas, na sede da sociedade, informações
preparatórias da Assembleia Geral, devendo igualmente, no decurso desta ser
prestadas informações sobre os assuntos sujeitos a deliberação.
Os acionistas que detenham pelo menos 10% do capital social podem solicitar
informações sobre assuntos sociais, as quais, em princípio, não poderão ser recusadas.
Caso seja indevidamente recusado a qualquer acionista o exercício do direito a
informação, este poderá requerer ao Tribunal a realização de inquérito à sociedade.
Por o Emitente ser uma sociedade aberta, os seus acionistas gozam ainda dos direitos
de informação regulados nos artigos 244.º a 251.º do CódVM e no Regulamento da
CMVM n.º 5/2008, conforme alterado.
B. Direito à participação nos lucros
A alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CSC consagra o direito dos sócios a quinhoar
nos lucros da sociedade. De acordo com o artigo 294.º do referido Código:
“1 – Salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social em Assembleia Geral para o efeito
convocada, não pode deixar de ser distribuída aos acionistas metade do lucro do
exercício que, nos termos desta lei, seja distribuível.
2 – O crédito do acionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30
dias sobre a deliberação de atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelo
sócio e sem prejuízo de disposições legais que proíbam o pagamento antes de
observadas certas formalidades, podendo ser deliberada, com fundamento em situação
excecional da sociedade, a extensão daquele prazo até mais 60 dias, se as ações não
estiverem admitidas à negociação em mercado regulamentado.
3 – Se, pelo contrato de sociedade, membros dos respetivos órgãos tiverem direito a
participação nos lucros, esta só pode ser paga depois de postos a pagamento os lucros
dos acionistas.”
De harmonia com o artigo 22.º dos Estatutos:
“Um – Os lucros da sociedade anualmente apurados terão a seguinte aplicação:
a) Constituição ou reintegração de reserva legal;
b) Remuneração dos administradores, nos termos do número dois do artigo vigésimo
primeiro, se for decidida tal forma de remuneração;
c) Pagamento do dividendo prioritário às ações preferenciais sem voto se, porventura,
a sociedade as tiver emitido;
d) Aplicação do remanescente em reservas e distribuição de dividendos pelos
acionistas, conforme for deliberado, por maioria simples, na Assembleia Geral
competente.
Dois – No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir aos seus acionistas
adiantamentos sobre lucros, uma vez observadas as disposições legais aplicáveis.”
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de abril, na sua versão atualizada, o
direito a receber dividendos caduca e perdem-se a favor do Estado Português os
dividendos, juros e outros rendimentos se, durante o prazo de 5 anos, os seus titulares
ou possuidores não os tenham cobrado ou tentado cobrar ou não tenham manifestado
por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre os mesmos.
C. Direito à participação na Assembleia Geral e Direito de Voto
Nos termos do número 1 do artigo 379.º do CSC, têm direito de estar presentes na
Assembleia Geral e aí votar os acionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem
direito a, pelo menos, um voto.
De harmonia com o artigo 10.º dos Estatutos:
“Um – A Assembleia Geral é constituída por todos os acionistas com direito a voto,
correspondendo um voto a cada ação.
Dois – Tem direito a voto o acionista que na Data de Registo, correspondente às 0
horas do quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, seja titular de,
pelo menos, uma ação registada ou depositada em seu nome em sistema centralizado
de valores mobiliários.
Três – O acionista que pretenda participar na Assembleia Geral deverá declará-lo, por
escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro
onde a conta de registo individualizado esteja aberta, o mais tardar até ao dia anterior
ao quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, devendo o
intermediário financeiro, informado da intenção do seu cliente em participar na
Assembleia Geral, enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao final do
quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, informação por escrito
sobre o número de ações registadas em nome do seu cliente, com referência à Data de
Registo.
Quatro – Os acionistas poderão fazer-se representar por quem para o efeito
designarem, devendo comunicar tais representações ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, por carta entregue na sede social, até ao final do terceiro dia útil
anterior à data da Assembleia Geral.
Cinco – Os obrigacionistas não poderão participar na Assembleia Geral.
Seis – É permitido o voto por correspondência, observando-se o seguinte:
a) O voto por correspondência deverá ser exercido por declaração escrita, com a
identificação do acionista e a sua assinatura devidamente reconhecida (por notário,
advogado ou solicitador).
b) A declaração de se pretender exercer o voto por correspondência deverá ser
entregue na sede social até ao final do 3º dia útil anterior à data da Assembleia Geral,
com identificação do remetente e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, sem prejuízo da necessidade do envio das declarações previstas no número três
supra, nos prazos ali definidos.
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c) Deverá haver uma declaração de voto para cada ponto da Ordem do Dia para o qual
seja admitido o voto por correspondência e cada declaração de voto deverá ser
enviada em envelope fechado e lacrado, dentro da referida carta, e só poderá ser
aberta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no momento da contagem dos
votos, pelo que cada envelope deverá indicar no seu exterior o ponto da Ordem do Dia
a que o voto respeitar.
d) Os votos emitidos por correspondência valerão como votos negativos em relação a
propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão do voto.
e) A presença na Assembleia Geral do acionista ou de representante deste será
entendida como revogação do seu voto por correspondência.”
Os Estatutos não indicam os procedimentos a aplicar ao bloqueio de ações em caso de
suspensão da reunião da Assembleia Geral.
De acordo com o artigo 13.º dos Estatutos:
“As deliberações sociais são tomadas por maioria dos votos emitidos, seja qual for a
percentagem do capital social representado na assembleia, exceto quando seja exigida
por lei uma diferente maioria.”
Estatutariamente, é permitido o voto por correspondência, tal como referido supra no
artigo 10.º, n.º 6, dos Estatutos.
Não está previsto estatutariamente, nem tem sido exercido, o direito de voto por meios
eletrónicos.
D. Direito de preferência na subscrição de ações da Sociedade
Nos termos da lei, em cada aumento de capital por entradas em dinheiro, as pessoas
que, à data da deliberação de aumento de capital forem acionistas podem subscrever
as Novas Ações, com preferência relativamente a quem não for acionista.
As Novas Ações serão repartidas entre os acionistas que exerçam a preferência pelo
modo seguinte:
a) Atribui-se a cada acionista o número de ações proporcional àquelas de que for
titular na referida data ou o número inferior a esse que o acionista tenha declarado
querer subscrever;
b) Satisfazem-se os pedidos superiores ao número referido na primeira parte da alínea
a), na medida que resultar de um ou mais rateios excedentários.
Não tendo havido alienação dos respetivos direitos de subscrição, caduca o direito de
preferência das ações antigas às quais não caiba número certo de ações novas; aquelas
que, por esse motivo, não tiverem sido subscritas são sorteadas uma só vez, para
subscrição, entre todos os acionistas.
Os acionistas devem ser avisados, por anúncio, do prazo e demais condições de
exercício do direito de subscrição, sendo que o prazo fixado para o exercício do
direito de preferência não pode ser inferior a 15 dias, contados da publicação do
anúncio, ou a 21 dias, contados da expedição da carta, dirigida aos titulares de ações
nominativas.
143

E. Dissolução e liquidação da Sociedade
Nos termos da lei, a maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos
emitidos, sendo que, para que a assembleia possa deliberar em primeira convocação
sobre o assunto, devem estar presentes ou representados acionistas que detenham,
pelo menos, ações correspondentes a um terço do capital social. Se, na assembleia
reunida em segunda convocação, estiverem presentes ou representados acionistas
detentores de, pelo menos, metade do capital social, a deliberação sobre a dissolução
pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos.
Nos termos da lei, os acionistas terão direito a quinhoar no remanescente da
liquidação da sociedade, proporcionalmente às ações detidas.
12.4. Contratos significativos
Para além dos contratos celebrados no decurso regular da sua atividade e daqueles
identificados no Capítulo 2 do presente Prospeto, o Emitente considera que não
existem outros contratos com fornecedores ou clientes que condicionem de forma
relevante a sua atividade operacional.
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CAPÍTULO 13. – INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
A Cofina confirma que a informação obtida junto de terceiros incluída no presente
Prospeto foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e
até onde pôde verificar, com base em documentos publicados pelos terceiros em
causa, não foram omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação
menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro.
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CAPÍTULO 14. – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO
14.1. Locais de Consulta
O presente Prospeto encontra-se disponível para consulta, mediante solicitação e sem
encargos, nos seguintes locais:
– Sede da Cofina, sita na Rua Manuel Pinto de Azevedo, n.º 818, 4100-320 Porto,
Concelho do Porto, Freguesia de Ramalde;
– Euronext, sita na Av. da Liberdade, n.º 196 – 7.º, 1250-147 Lisboa;
– Em formato eletrónico, no sítio da Cofina na Internet em www.cofina.pt, nos
separadores “Investidores”, “Prospetos”, “Aumento de Capital – OPS 2020”,
onde poderá também ser consultada uma cópia separada do sumário do
Prospeto;
– Em formato eletrónico, no sítio oficial da CMVM na Internet em
www.cmvm.pt.
Encontram-se também à disposição do público, para consulta durante o período de
validade do presente Prospeto, mediante solicitação e sem encargos, na sede da
Cofina e no site www.cofina.pt, os seguintes documentos:
- Os Estatutos;
- Os relatórios e contas da Cofina, incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas, auditadas, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
acompanhados pela certificação legal de contas e relatório de auditoria e pelo
relatório do Conselho Fiscal, pelas notas às demonstrações financeiras e os
relatórios
sobre
o
governo
das
sociedades
(http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2018rep/cofina_
2018_AGM_PT.pdf );
- Os relatórios e contas da Cofina, incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas não auditadas relativas ao primeiro semestre de 2019,
acompanhados
pelas
notas
às
demonstrações
financeiras,
http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2019rep/Cofina1
H2019PT.pdf;
A informação financeira da Cofina, incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas não auditadas relativas ao terceiro trimestre de 2019,
http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2019rep/Cofina
3Q2019PT.pdf..
Estes documentos, à exceção dos Estatutos, estão também disponíveis no sítio da
CMVM na internet, em www.cmvm.pt.
14.2. Informação Inserida por Remissão
–
Os Estatutos, encontrando-se disponíveis em www.cofina.pt;
–
Os relatórios e contas da Cofina, incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas, auditadas, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
acompanhados pela certificação legal de contas e relatório de auditoria e pelo
relatório do Conselho Fiscal, pelas notas às demonstrações financeiras e os
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–

relatórios
sobre
o
governo
das
sociedades
(disponíveis
em
http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2018rep/cofina_
2018_AGM_PT.pdf e em www.cmvm.pt);
A informação financeira da Cofina, incluindo as demonstrações financeiras
consolidadas não auditadas e notas anexas relativas ao terceiro trimestre de
2019
(disponíveis
em
http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2019rep/Cofina3
Q2019PT.pdf e em www.cofina.pt).

14.3.Comunicações
Todas as comunicações à Sociedade deverão ser dirigidas para Cofina, SGPS, S.A., ao
cuidado de Miguel Valente, Representante para as Relações de Mercado da Cofina,
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, 4100-320, Porto, com o telefone (351) 22 834 65
00, fax (351) 22 834 65 09 e email mvalente@cofina.pt.
Qualquer mudança do destinatário das comunicações ao Emitente só produzirá efeitos
depois de divulgada em www.cmvm.pt e em www.cofina.pt.
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CAPÍTULO 15. – DIVULGAÇÃO REGULAMENTAR DE INFORMAÇÕES
Neste Capítulo, o Emitente apresenta um sumário da informação divulgada nos
termos do Regulamento UE n.º 596/2014:

29/01/2020

Informação sobre decisão do Conselho de Administração da Cofina (ao abrigo
de autorização aprovada pela Assembleia Geral da Cofina da mesma data) de
aprovação do aumento do capital social da Cofina no montante de
€85.000.000,05 através da Oferta.

29/01/2020

Informação sobre deliberações adotadas na assembleia geral extraordinária de
acionistas

31/12/2019

Informação sobre não oposição da Autoridade da Concorrência à operação de
aquisição da Media Capital

23/12/2019

Informação sobre aditamento ao contrato de compra e venda celebrado com a
Prisa para aquisição de participação no capital social da Vértix e,
indiretamente, no Grupo Media Capital

07/11/2019

Divulgação dos resultados do 3.º Trimestre de 2019

01/10/2019

Informação acerca de perspetivado aumento de capital

17/09/2019

Informação sobre negociações com a Prisa relativas a uma possível aquisição
da Media Capital

13/09/2019

Informação sobre negociações com a Prisa relativas a uma possível aquisição
da Media Capital

16/08/2019

Informação sobre negociações com a Prisa relativas a uma possível aquisição
da Media Capital

14/08/2019

Informação sobre negociações com a Prisa relativas a uma possível aquisição
da Media Capital

31/07/2019

Divulgação dos resultados do 1.º Semestre de 2019

30/05/2019

Divulgação dos resultados do 1.º Trimestre de 2019

28/05/2019

Informação sobre deliberações da assembleia geral anual de 28 de maio de
2019

12/04/2019

Informação acerca da alteração da morada da sede social

13/03/2019

Informação acerca dos resultados de 2018
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ANEXO
INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA EM 30 DE
SETEMBRO DE 2019 PREPARADA DE ACORDO COM O REGULAMENTO
(CE) N.º 2019/980 DA COMISSÃO EUROPEIA, DE 14 DE MARÇO DE 2019, E
COM A ATUALIZAÇÃO DA ESMA SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DO
CESR PARA A IMPLEMENTAÇÃO CONSISTENTE DAQUELE
REGULAMENTO (ESMA/2013/319)

COFINA, SGPS, S.A

Informação financeira consolidada pró-forma em 30
de setembro de 2019 preparada de acordo com o
Regulamento (CE) N.º 2019/980 da Comissão
Europeia, de 14 de março de 2019, e com a
atualização da ESMA sobre as recomendações do
CESR para a implementação consistente daquele
Regulamento (ESMA/2013/319)
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1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓFORMA
Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de
setembro de 2019
(Montantes expressos em milhares de Euros)
Média
Capital

Custo de Aquisição
do Grupo Média
Capital
5.1

Cofina
SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Concentração de
Aumento de
atividades
Financiamento
capital
empresariais
5.2

5.3

5.4

Custos da
transação

Ajustamentos
intragrupo

5.5

6

Pró-forma

ATIVO
ATIVOS NÃO CORRENTES:
Ativos fixos tangíveis
Direitos de uso
Goodwill
Ativos intangíveis
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Direitos de transmissão de programas de televisão
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes

12 914
9 655
149 374
9 323
5
47 254
2 208
1 973
232 706

2 864
10 860
83 977
144
3 530
10 006
64
1 189
112 632

123 290
(10 006)
113 284

(10 774)
(123 290)
(134 064)

-

-

-

-

15 777
20 514
222 577
9 467
3 530
5
47 254
2 272
3 162
324 558

ATIVOS CORRENTES:
Inventários
Direitos de transmissão de programas de televisão
Clientes
Outros devedores
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Ativo por imposto corrente
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de ativos correntes

28 728
22 308
125
4 330
297
326
5 272
245
61 628

1 335
6 575
2 447
3 996
1 993
391
2 882
19 618

(113 284)
(113 284)

-

84 311
84 311

36 155
36 155

-

(151)
(151)

1 335
28 728
28 731
2 572
8 325
2 290
326
5 663
10 309
88 278

294 334

132 251

-

(134 064)

84 311

36 155

-

(151)

412 836

89 584
9 170
(663)
45 256
1 185
144 531

25 641
15 875
5 409
(10 802)
4 256
40 379

-

(89 584)
(9 170)
663
(45 256)
(1 185)
(144 531)

85 000
(689)
84 311

-

(1 519)
(1 519)

-

110 641
15 875
5 409
(11 491)
2 737
123 172

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reserva de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido consolidado do exercício
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Financiamentos obtidos
Passivos de locação
Provisões
Outros credores
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Outros credores
Passivos de contratos com clientes
Passivos de locação
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
Total do passivo
Total do passivo e capital próprio

-

-

-

10 468

144 531

40 379

-

(134 064)

84 311

-

(1 519)

-

133 639

10 468

59 000
6 047
5 468
1 041
71 556

10 417
4 105
26
14 548

-

-

-

103 818
103 818

-

-

162 818
16 464
9 573
26
1 041
189 922

15 426
100
16 943
7 530
13 885
3 563
4 610
16 190
78 247
149 803
294 334

189
51 948
8 919
1 038
3 996
2 655
2 732
2 048
3 798
77 324
91 871
132 251

-

(134 064)

84 311

(15 615)
(52 048)
(67 663)
36 155
36 155

1 519
1 519
1 519
-

(151)
(151)
(151)
(151)

27 230
8 568
17 881
6 218
2 732
6 658
19 988
89 275
279 197
412 836
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 30 de setembro de 2019
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Média Capital

RENDIMENTOS OPERACIONAIS:
Vendas
Prestações de serviços
Outros rendimentos operacionais
Total de rendimentos operacionais

Cofina SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Custos da
transação
5.4
5.5

Ajustamentos
intragrupo
6

Financiamento

Pró-forma

84 514
33 744
118 257

32 036
19 711
13 308
65 055

-

-

(115)
(115)

32 036
104 109
47 051
183 197

(16 227)
(57 779)
(32 566)
(6 997)
116
(491)
(113 945)
4 313

(7 403)
(26 200)
(19 725)
(2 721)
233
95
(225)
(55 946)
9 109

-

(1 519)
(1 519)
(1 519)

115
115
-

(23 630)
(85 382)
(52 291)
(9 719)
349
95
(716)
(171 294)
11 903

RESULTADOS FINANCEIROS:
Gastos financeiros
Rendimentos financeiros
Gastos financeiros líquidos
Resultado antes de impostos

(1 890)
188
(1 701)
2 611

(2 041)
6
(2 036)
7 073

(2 684)
(2 684)
(2 684)

(1 519)

-

(6 615)
194
(6 421)
5 482

Impostos sobre o rendimento
Resultado consolidado líquido das operações continuadas

(1 427)
1 185

(2 817)
4 256

604
(2 080)

(1 519)

-

(3 640)
1 842

1 185

4 256

(2 080)

(1 519)

-

1 842

GASTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimento de serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade ((reforços)/reversões)
Resultados relativos a empresas associadas
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais
Resultados operacionais

Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido consolidado do exercício
Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe
Interesses que não controlam
Resultado líquido consolidado do exercício
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

1 744
98
1 842
0,01

2. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A INFORMAÇÃO
FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA EM 30 DE
SETEMBRO DE 2019
1. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO
Em 14 de agosto de 2019, a Cofina - SGPS, S.A. (“Cofina”) informou o mercado e o público em
geral, através de uma comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”),
que se encontravam a decorrer negociações com a Promotora de Informaciones, S.A. (“Prisa”),
em regime de exclusividade, relativas à potencial aquisição da participação da Prisa no Grupo
Média Capital SGPS, S.A. (“Média Capital”).
A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer
informações sobre como a aquisição acima mencionada poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da Cofina em 30 de setembro de 2019, elaboradas de acordo com as
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Normas Internacionais de Relato Financeiro adotadas pela União Europeia (“IFRS-UE”), para
efeitos de relato financeiro intercalar (IAS 34).
Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação
hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou
os resultados consolidados da Cofina e da Média Capital.
As bases definidas pela Cofina encontram-se detalhadas abaixo e consistem nas fontes da
informação financeira apresentada, nos ajustes de uniformização e nos pressupostos utilizados.

2. FONTES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRÓ-FORMA APRESENTADA
A informação pró-forma foi preparada para dar cumprimento ao Anexo 20 do Regulamento dos
Prospetos, como resultado do aumento de capital, a realizar por novas entradas em dinheiro
através de uma oferta pública de subscrição de ações, e inclui informações financeiras
consolidadas da Cofina e da Média Capital para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019.
A informação financeira utilizada como base para a compilação desta informação financeira próforma foi a seguinte:
•

Demonstrações financeiras consolidadas da Cofina e das suas subsidiárias em 30 de
setembro de 2019 preparadas de acordo com as IFRS-UE, para efeitos de relato financeiro
intercalar (IAS 34). Estas demonstrações financeiras consolidadas não foram objeto de
auditoria.

•

Demonstrações financeiras consolidadas da Média Capital e das suas subsidiárias em 30 de
setembro de 2019 preparadas de acordo com as IFRS-UE, para efeitos de relato financeiro
intercalar (IAS 34). Estas demonstrações financeiras consolidadas não foram objeto de
auditoria.

A demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 30 de setembro de 2019 foi
preparada através da agregação da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de
setembro de 2019 da Cofina e da demonstração consolidada da posição financeira da Média
Capital em 30 de setembro de 2019, da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos
ajustamentos pró-forma estimados como se a transação tivesse sido realizada naquela data.
A demonstração consolidada pró-forma dos resultados para o exercício findo em 30 de
setembro de 2019 foi elaborada através da agregação da demonstração consolidada dos
resultados para o exercício findo em 30 de setembro de 2019 da Cofina e da demonstração
consolidada dos resultados para o exercício findo em 30 de setembro de 2019 da Média Capital,
da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos ajustamentos pró-forma estimados como
se a transação tivesse sido realizada com referência a 1 de janeiro de 2019.
A informação financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2019 apresentada pela
Cofina foi preparada de acordo com o Regulamento (CE) N.º 2019/980 da Comissão Europeia,
de 14 de março de 2019 e demais regulamentação aplicável, com base na atualização da ESMA
sobre as recomendações do CESR (ESMA/2013/319) para a implementação consistente daquele
regulamento e nas hipóteses e pressupostos indicados na secção seguinte.
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Os critérios contabilísticos utilizados pelo Conselho de Administração da Cofina na compilação
da informação financeira consolidada pró-forma são consistentes com os critérios e políticas
contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas em 30 de
setembro de 2019 da Cofina.

3. HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS USADOS
Os seguintes pressupostos foram utilizados na elaboração da informação financeira pró-forma:
•

Para efeitos da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma a aquisição
de 94,69% do Grupo Média Capital, por parte da Cofina foi considerada como tendo
ocorrido em 30 de setembro de 2019. Note-se, que a transação em causa é a aquisição
de 100% das ações da Vertix a qual, por sua vez, é titular de ações representativas de
94,69% dos direitos de voto do Grupo Média Capital.

•

Ao preparar a demonstração consolidada dos resultados pró-forma, foi tomado em
consideração o efeito que a realização desta transação em 1 de janeiro de 2019 teria
tido sobre o resultado pró-forma, do período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2019.

•

Para liquidar a transação, o Conselho de Administração da Cofina assumiu recorrer:

•

o

a linha de crédito de 162.818 milhares de Euros (valor líquido de 7.182 milhares
de Euros relacionados com gastos diferidos associados à contratação das linhas
de crédito). Espera-se que seja totalmente objeto de contrato de subscription
agreement a celebrar com Banco Santader Totta, S.A. e a Société Générale,
Sucursal en España, entre outros bancos de forma a financiar a aquisição da
participação direta da PRISA na Vertix e indireta no Grupo Media Capital e
respetiva inscrição na Conservatória do Registo Comercial.

o

e a um aumento do capital social da Cofina por novas entradas em dinheiro. Tal
aumento de capital, a realizar mediante oferta pública de subscrição, com
respeito pelo direito de preferência dos acionistas, terá um encaixe previsto até
85.000 milhares de Euros.

Para realizar a transação (descrita na nota 7.1.), o Conselho de Administração da Cofina
estimou que seriam incorridos gastos no montante de 1.519 milhares de Euros
respeitantes a assessoria financeira, consultoria e a serviços jurídicos.
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da
Cofina, foram consideradas (i) despesas de 689 milhares de Euros relacionadas com o
aumento de capital; e (ii) despesas de 7.182 milhares de Euros relacionadas com
comissões e fees relativos ao financiamento.

•

O valor da linha de crédito referido acima, no montante de 162.818 milhares de Euros,
foi considerada para efeitos da demonstração consolidada da posição financeira próforma em 30 de setembro de 2019, que foi preparada como se a transação tivesse sido
realizada naquela data. Na mesma data foi ainda considerado o pagamento dos
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empréstimos bancários do Grupo Cofina e Média Capital, com exceção dos passivos
por locação, resultantes da adoção da IFRS 16.
Para efeitos da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019, que foi preparada como se a transação
tivesse sido realizada com referência a 1 de janeiro de 2019, o valor de linha de crédito
considerado para fins do cálculo dos gastos de financiamento foi de 170.000 milhares
de Euros.
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos
resultados considerou-se uma taxa de juro de financiamento de 4,6% (que
corresponde à taxa de juro efetiva do empréstimo acima referido) resultando num
gasto financeiro de 5.893 milhares de Euros, no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019 (atendendo à hipótese de que a aquisição teria ocorrido em 1 de
janeiro de 2019 para fins da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do
exercício findo em 30 de setembro de 2019).
•

Relativamente aos efeitos tributários dos ajustes relativos à transação descrita, foi tido
como pressuposto uma taxa média de imposto de 22,5%.

4. AJUSTAMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO
Conforme indicado na nota 2 acima, as informações financeiras utilizadas na preparação das
informações financeiras pró-forma referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da
Cofina em 30 de setembro de 2019, preparadas de acordo com as IFRS-UE para efeitos de relato
financeiro intercalar (IAS 34), e a informação financeira consolidada da Média Capital em 30 de
setembro de 2019, preparadas de acordo com IFRS-UE para efeitos de relato financeiro
intercalar (IAS 34).
Dado não existirem diferenças significativas nas políticas contabilísticas utilizadas na preparação
das demonstrações financeiras consolidadas da Cofina de 30 de setembro de 2019 e na
preparação da informação financeira consolidada da Média Capital em 30 de setembro de 2019,
não foram considerados ajustamentos de uniformização de apresentação.

5. AJUSTAMENTOS PRÓ-FORMA
5.1 Aquisição de 100% das ações da Vertix a qual, é titular de ações representativas de
94,69% dos direitos de voto do Grupo Média Capital
Tal como indicado na nota 1 a Cofina celebrou um contrato para aquisição, pelo montante de
123.290 milhares de Euros da totalidade do capital social da Vertix.
5.2 Concentração de atividades empresariais
O justo valor líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da Média Capital,
na data de aquisição, foram estimados utilizando critérios objetivos considerados apropriados
de acordo com a IFRS 3 – Concentrações de Atividades Empresariais, utilizando como base as
informações incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Média Capital para
o exercício a 30 de setembro de 2019.
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Conforme exigido pela IFRS 3, esses valores foram determinados a título provisório, levando em
consideração exclusivamente as informações contidas na informação financeira consolidada da
Média Capital em 30 de setembro de 2019. De acordo com a IFRS 3, o período de mensuração
para determinar o justo valor definitivo dos ativos, passivos e passivos contingentes não deve
exceder um ano a contar da data de aquisição.
Para efeitos de apuramento de Goodwill provisório, o Conselho de Administração da Cofina
considerou que o justo valor dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos não
diferem substancialmente do seu valor contabilístico à data de 30 de setembro de 2019 (data
considerada para efeitos de realização da transação).
Justo valor dos interesses que não controlam:
Relativamente à aquisição das restantes 4.485.573 ações do Grupo Media Capital, que não são
detidas pela Vertix, a adquirir através de uma OPA geral e obrigatória a lançar após a compra da
Vertix, a CMVM determinou que a contrapartida mínima fosse fixada por auditor independente
atendendo à reduzida liquidez das ações do Grupo Media Capital e ao facto de o preço por ação
previsto no Contrato de Compra e Venda resultar de negociação particular entre a Cofina e a
PRISA. O valor total deste desembolso não se conhece na presente data, indicando-se que caso
seja adquirida a totalidade das ações objeto da referida oferta e tendo por base a contrapartida
indicada no respetivo anúncio preliminar (sem prejuízo do referido a este propósito no Capítulo
9.4 infra), o montante a despender ascenderia a cerca de € 10,5 milhões.
5.3 Aumento de capital
A aquisição descrita na nota 5.1. será realizada através (i) de um aumento do capital da Cofina
correspondente a um encaixe financeiro no valor até 85.000 milhares de Euros, a realizar por
novas entradas em dinheiro através de oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito
de preferência dos acionistas, e (ii) de recurso a linhas de crédito pelo valor remanescente (cerca
de 162.818 milhares de Euros), nota 5.4 abaixo.
O aumento de capital será efetuado com a emissão de 188.888.889 novas ações ordinárias,
escriturais e nominativas, sem valor nominal, representativas de 64,81% do capital social da
Cofina SGPS, S.A., após realização do aumento, com subscrição reservada a acionistas no
exercício do direito de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição.
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da Cofina, foram
ainda consideradas despesas no valor de 689 milhares de Euros relacionadas com o aumento de
capital, que foram reconhecidas em outras reservas. Estas despesas têm carácter não recorrente
em exercícios futuros.
5.4 Financiamento
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 4,6% (que corresponde à taxa de
juro efetiva do empréstimo acima referido) resultando num gasto financeiro de 5.893 milhares
de Euros, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 (atendendo à hipótese
que a aquisição teria ocorrido em 1 de janeiro de 2019 para fins da demonstração consolidada
dos resultados pró-forma do exercício findo em 30 de setembro de 2019).
5.5 Custos de transação
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da Cofina, foram
consideradas despesas no valor de 1.519 milhares de Euros, respeitante a despesas associadas
à aquisição que se encontram registadas na demonstração consolidada dos resultados pró-
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forma no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Estas despesas têm carácter
não recorrente em exercícios futuros.

6. AJUSTAMENTOS INTRAGRUPO
Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação de todos os saldos e transações entre
as empresas da Cofina e da Média Capital.
Transações intragrupo:
As transações entre empresas do grupo eliminados nas rubricas de “Prestações de serviços” e
de “Fornecimentos e Serviços Externos” é referente à eliminação da faturação relativa à
prestação de serviços de publicidade.
Saldos intragrupo:
Os saldos entre empresas do grupo eliminados nas rubricas “Clientes” e “Fornecedores” em 30
de setembro de 2019 correspondem na sua totalidade à eliminação da faturação relativa à
prestação de serviços de publicidade.
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1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓFORMA
Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de
dezembro de 2018
(Montantes expressos em milhares de Euros)
Média
Capital

Custo de Aquisição
do Grupo Média
Capital
5.1

Cofina
SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Concentração de
Aumento de
atividades
Financiamento
capital
empresariais
5.2

5.3

5.4

Custos da
transação

Ajustamentos
intragrupo

5.5

6

Pró-forma

ATIVO
ATIVOS NÃO CORRENTES:
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Investimentos em associadas
Outros investimentos financeiros
Direitos de transmissão de programas de televisão
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos
Total de ativos não correntes

16 026
149 374
9 826
5
48 146
2 410
2 161
227 949

2 748
83 977
300
3 435
6
52
595
91 112

123 290
123 290

(9 762)
(123 290)
(133 052)

-

-

-

-

18 774
223 589
10 125
3 435
10
48 146
2 462
2 757
309 299

ATIVOS CORRENTES:
Inventários
Direitos de transmissão de programas de televisão
Clientes
Outros devedores
Ativos de contratos com clientes
Estado e outros entes públicos
Ativo por imposto corrente
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de ativos correntes

31 136
25 289
32
5 378
241
288
3 195
382
65 941

1 350
5 821
376
4 149
1
2 955
6 625
21 276

(123 290)
(123 290)

-

84 311
84 311

31 987
31 987

-

(186)
75
(111)

1 350
31 136
30 925
408
9 528
242
288
6 225
15
80 116

293 891

112 388

-

(133 052)

84 311

31 987

-

(111)

389 415

89 584
8 210
(490)
24 643
21 573
143 519

25 641
15 875
5 409
(15 577)
6 653
38 002

-

(89 584)
(8 210)
490
(24 643)
(21 573)
(143 519)

85 000
(689)
84 311

-

(1 519)
(1 519)

-

110 641
15 875
5 409
(16 266)
5 135
120 794

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reserva de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido consolidado do exercício
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Financiamentos obtidos
Provisões
Outros credores
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Outros credores
Passivos de contratos com clientes
Imposto sobre o rendimento
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
Total do passivo
Total do passivo e capital próprio

-

-

-

10 468

-

-

-

-

10 468

143 519

38 002

-

(133 052)

84 311

-

(1 519)

-

131 262

46 115
5 762
1 091
52 968

4 535
26
4 561

-

-

-

117 718
117 718

-

-

163 833
10 297
26
1 091
175 247

39 345
583
14 112
6 547
15 602
8 906
12 306
97 403
150 371
293 891

178
46 120
10 719
1 424
3 028
2 079
1 646
4 631
69 826
74 387
112 388

-

(133 052)

84 311

(39 027)
(46 704)
(85 731)
31 987
31 987

1 519
1 519
1 519
-

(186)
75
(111)
(111)
(111)

496
26 165
7 972
18 630
2 079
10 552
17 012
82 906
258 153
389 415
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Média Capital

RENDIMENTOS OPERACIONAIS:
Vendas
Prestações de serviços
Outros rendimentos operacionais
Total de rendimentos operacionais

Cofina SGPS

Ajustamentos Pró-Forma
Custos da
transação
5.4
5.5

Ajustamentos
intragrupo
6

Financiamento

Pró-forma

132 800
49 009
181 809

43 059
28 116
18 118
89 293

-

-

192
192

43 059
161 107
67 127
271 293

GASTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimento de serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade ((reforços)/reversões)
Resultados relativos a empresas associadas
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais
Resultados operacionais

(21 067)
(78 326)
(41 540)
(6 632)
(510)
(120)
(148 196)
33 613

(9 635)
(37 683)
(27 600)
(1 288)
(121)
(653)
(127)
(77 108)
12 185

-

(1 519)
(1 519)
(1 519)

(192)
(192)
-

(30 702)
(117 720)
(69 140)
(7 921)
(631)
(653)
(247)
(227 014)
44 279

RESULTADOS FINANCEIROS:
Gastos financeiros
Rendimentos financeiros
Gastos financeiros líquidos
Resultado antes de impostos

(3 166)
209
(2 957)
30 656

(2 097)
25
(2 072)
10 113

(3 626)
(3 626)
(3 626)

(1 519)

-

(8 890)
234
(8 656)
35 623

Impostos sobre o rendimento
Resultado consolidado líquido das operações continuadas

(9 082)
21 573

(3 914)
6 199

816
(2 810)

(1 519)

-

(12 180)
23 443

Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido consolidado do exercício

21 573

454
6 653

(2 810)

(1 519)

-

454
23 897

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe
Interesses que não controlam
Resultado líquido consolidado do exercício
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

22 629
1 268
23 897
0,08

2. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A INFORMAÇÃO
FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
1. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO
Em 14 de agosto de 2019, a Cofina - SGPS, S.A. (“Cofina”) informou o mercado e o público em
geral, através de uma comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”),
que se encontravam a decorrer negociações com a Promotora de Informaciones, S.A. (“Prisa”),
em regime de exclusividade, relativas à potencial aquisição da participação da Prisa no Grupo
Média Capital SGPS, S.A. (“Média Capital”).
A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer
informações sobre como a aquisição acima mencionada poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da Cofina em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro adotadas pela União Europeia (“IFRS-UE”).
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Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação
hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou
os resultados consolidados da Cofina e da Média Capital.
As bases definidas pela Cofina encontram-se detalhadas abaixo e consistem nas fontes da
informação financeira apresentada, nos ajustes de uniformização e nos pressupostos utilizados.

2. FONTES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRÓ-FORMA APRESENTADA
A informação pró-forma foi preparada para dar cumprimento ao Anexo 20 do Regulamento dos
Prospetos, como resultado do aumento de capital, a realizar por novas entradas em dinheiro
através de uma oferta pública de subscrição de ações, e inclui informações financeiras
consolidadas da Cofina e da Média Capital para o exercício de 2018.
A informação financeira utilizada como base para a compilação desta informação financeira próforma foi a seguinte:
•

Demonstrações financeiras consolidadas da Cofina e das suas subsidiárias em 31 de
dezembro de 2018 preparadas de acordo com as IFRS-UE. Estas demonstrações financeiras
consolidadas foram objeto da Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, emitida
pela Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A. datada de 30 de abril de 2019, que não
apresenta reservas nem ênfases.

•

Demonstrações financeiras consolidadas da Média Capital e das suas subsidiárias em 31 de
dezembro de 2018 preparadas de acordo com as IFRS-UE. Estas demonstrações financeiras
consolidadas foram objeto da Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, emitida
pela Deloitte & Associados, SROC. S.A. datada de 11 de março de 2019, que não apresenta
reservas nem ênfases.

A demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 31 de dezembro de 2018 foi
preparada através da agregação da demonstração consolidada da posição financeira em 31 de
dezembro de 2018 da Cofina e da demonstração consolidada da posição financeira da Média
Capital em 31 de dezembro de 2018, da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos
ajustamentos pró-forma estimados como se a transação tivesse sido realizada naquela data.
A demonstração consolidada pró-forma dos resultados para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foi elaborada através da agregação da demonstração consolidada dos
resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 da Cofina e da demonstração
consolidada dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 da Média Capital,
da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos ajustamentos pró-forma estimados como
se a transação tivesse sido realizada com referência a 1 de janeiro de 2018.
A informação financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2018 apresentada pela
Cofina foi preparada de acordo com o Regulamento (CE) N.º 2019/980 da Comissão Europeia,
de 14 de março de 2019 e demais regulamentação aplicável, com base na atualização da ESMA
sobre as recomendações do CESR (ESMA/2013/319) para a implementação consistente daquele
regulamento e nas hipóteses e pressupostos indicados na secção seguinte.
Os critérios contabilísticos utilizados pelo Conselho de Administração da Cofina na compilação
da informação financeira consolidada pró-forma são consistentes com os critérios e políticas
contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2018 da Cofina.
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3. HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS USADOS
Os seguintes pressupostos foram utilizados na elaboração da informação financeira pró-forma:
•

Para efeitos da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma a aquisição
de 94,69% do Grupo Média Capital, por parte da Cofina foi considerada como tendo
ocorrido em 31 de dezembro de 2018. Note-se, que a transação em causa é a aquisição
de 100% das ações da Vertix a qual, por sua vez, é titular de ações representativas de
94,69% dos direitos de voto do Grupo Média Capital.

•

Ao preparar a demonstração consolidada dos resultados pró-forma, foi tomado em
consideração o efeito que a realização desta transação em 1 de janeiro de 2018 teria
tido sobre o resultado pró-forma, por forma a apresentar o impacto de um período total
de doze meses.

•

Para liquidar a transação, o Conselho de Administração da Cofina assumiu recorrer:

•

o

a linha de crédito de 162.818 milhares de Euros (valor líquido de 7.182 milhares
de Euros relacionados com gastos diferidos associados à contratação das linhas
de crédito). Espera-se que seja totalmente objeto de contrato de subscription
agreement a celebrar com Banco Santader Totta, S.A. e a Société Générale,
Sucursal en España, entre outros bancos de forma a financiar a aquisição da
participação direta da PRISA na Vertix e indireta no Grupo Media Capital e
respetiva inscrição na Conservatória do Registo Comercial.

o

e a um aumento do capital social da Cofina por novas entradas em dinheiro. Tal
aumento de capital, a realizar mediante oferta pública de subscrição, com
respeito pelo direito de preferência dos acionistas, terá um encaixe previsto até
85.000 milhares de Euros.

Para realizar a transação (descrita na nota 7.1.), o Conselho de Administração da Cofina
estimou que seriam incorridos gastos no montante de 1.519 milhares de Euros
respeitantes a assessoria financeira, consultoria e a serviços jurídicos.
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da
Cofina, foram consideradas (i) despesas de 689 milhares de Euros relacionadas com o
aumento de capital; e (ii) despesas de 7.182 milhares de Euros relacionadas com
comissões e fees relativos ao financiamento.

•

O valor da linha de crédito referido acima, no montante de 162.818 milhares de Euros,
foi considerada para efeitos da demonstração consolidada da posição financeira próforma em 31 de dezembro de 2018, que foi preparada como se a transação tivesse
sido realizada naquela data. Na mesma data foi ainda considerado o pagamento dos
empréstimos bancários do Grupo Cofina e Média Capital, com exceção dos passivos
por locação, resultantes da adoção da IFRS 16.
Para efeitos da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de
doze meses findo em 31 de dezembro de 2018, que foi preparada como se a transação
tivesse sido realizada com referência a 1 de janeiro de 2018, o valor de linha de crédito
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considerado para fins do cálculo dos gastos de financiamento foi de 170.000 milhares
de Euros.
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos
resultados considerou-se uma taxa de juro de financiamento de 4,6% (que
corresponde à taxa de juro efetiva do empréstimo acima referido) resultando num
gasto financeiro de 7.857 milhares de Euros, no exercício de 2018 (atendendo à
hipótese de que a aquisição teria ocorrido em 1 de janeiro de 2018 para fins da
demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018).
•

Relativamente aos efeitos tributários dos ajustes relativos à transação descrita, foi tido
como pressuposto uma taxa média de imposto de 22,5%.

4. AJUSTAMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO
Conforme indicado na nota 2 acima, as informações financeiras utilizadas na preparação das
informações financeiras pró-forma referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da
Cofina em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo com as IFRS-UE, e a informação
financeira consolidada da Média Capital em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo
com as IFRS-UE.
Dado não existirem diferenças significativas nas políticas contabilísticas utilizadas na preparação
das demonstrações financeiras consolidadas da Cofina de 31 de dezembro de 2018 e na
preparação da informação financeira consolidada da Média Capital em 31 de dezembro de 2018,
não foram considerados ajustamentos de uniformização de apresentação.

5. AJUSTAMENTOS PRÓ-FORMA
5.1 Aquisição de 100% das ações da Vertix a qual, é titular de ações representativas de
94,69% dos direitos de voto do Grupo Média Capital
Tal como indicado na nota 1 a Cofina celebrou um contrato para aquisição, pelo montante de
123.290 milhares de Euros da totalidade do capital social da Vertix.
5.2 Concentração de atividades empresariais
O justo valor líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da Média Capital,
na data de aquisição, foram estimados utilizando critérios objetivos considerados apropriados
de acordo com a IFRS 3 – Concentrações de Atividades Empresariais, utilizando como base as
informações incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo Média
Capital para o exercício de 2018.
Conforme exigido pela IFRS 3, esses valores foram determinados a título provisório, levando em
consideração exclusivamente as informações contidas na informação financeira consolidada da
Média Capital em 31 de dezembro de 2018. De acordo com a IFRS 3, o período de mensuração
para determinar o justo valor definitivo dos ativos, passivos e passivos contingentes não deve
exceder um ano a contar da data de aquisição.
Para efeitos de apuramento de Goodwill provisório, o Conselho de Administração da Cofina
considerou que o justo valor dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos não
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diferem substancialmente do seu valor contabilístico à data de 31 de dezembro de 2018 (data
considerada para efeitos de realização da transação).
Justo valor dos interesses que não controlam:
Relativamente à aquisição das restantes 4.485.573 ações do Grupo Media Capital, que não são
detidas pela Vertix, a adquirir através de uma OPA geral e obrigatória a lançar após a compra da
Vertix, a CMVM determinou que a contrapartida mínima fosse fixada por auditor independente
atendendo à reduzida liquidez das ações do Grupo Media Capital e ao facto de o preço por ação
previsto no Contrato de Compra e Venda resultar de negociação particular entre a Cofina e a
PRISA. O valor total deste desembolso não se conhece na presente data, indicando-se que caso
seja adquirida a totalidade das ações objeto da referida oferta e tendo por base a contrapartida
indicada no respetivo anúncio preliminar (sem prejuízo do referido a este propósito no Capítulo
9.4 infra), o montante a despender ascenderia a cerca de € 10,5 milhões.
5.3 Aumento de capital
A aquisição descrita na nota 5.1. será realizada através (i) de um aumento do capital da Cofina
correspondente a um encaixe financeiro no valor até 85.000 milhares de Euros, a realizar por
novas entradas em dinheiro através de oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito
de preferência dos acionistas, e (ii) de recurso a linhas de crédito pelo valor remanescente (cerca
de 162.818 milhares de Euros), nota 5.4 abaixo.
O aumento de capital será efetuado com a emissão de 188.888.889 novas ações ordinárias,
escriturais e nominativas, sem valor nominal, representativas de 64,81% do capital social da
Cofina SGPS, S.A., após realização do aumento, com subscrição reservada a acionistas no
exercício do direito de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição.
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da Cofina, foram
ainda consideradas despesas no valor de 689 milhares de Euros relacionadas com o aumento de
capital, que foram reconhecidas em outras reservas. Estas despesas têm carácter não recorrente
em exercícios futuros.
5.4 Financiamento
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 4,6% (que corresponde à taxa de
juro efetiva do empréstimo acima referido) resultando num gasto financeiro de 7.857 milhares
de Euros, no exercício de 2018 (atendendo à hipótese que a aquisição teria ocorrido em 1 de
janeiro de 2018 para fins da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018).
5.5 Custos de transação
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da Cofina, foram
consideradas despesas no valor de 1.519 milhares de Euros, respeitante a despesas associadas
à aquisição que se encontram registadas na demonstração consolidada dos resultados próforma do exercício de 2018. Estas despesas têm carácter não recorrente em exercícios futuros.
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6. AJUSTAMENTOS INTRAGRUPO
Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação de todos os saldos e transações entre
as empresas da Cofina e da Média Capital.
Transações intragrupo:
As transações entre empresas do grupo eliminados nas rubricas de “Prestações de serviços” e
de “Fornecimentos e Serviços Externos” é referente à eliminação da faturação relativa à
prestação de serviços de publicidade.
Saldos intragrupo:
Os saldos entre empresas do grupo eliminados nas rubricas “Clientes”, “Fornecedores”, “Outros
ativos correntes” e “Outros passivos correntes” em 31 de dezembro de 2018 correspondem na
sua totalidade à eliminação da faturação relativa à prestação de serviços de publicidade.

7. NOTA ADICIONAL
No final do exercício de 2018, a Cofina alienou a totalidade dos seus investimentos em empresas
subsidiárias e associadas detidos no Brasil (Adcom Media e Destak Brasil, respetivamente), da
qual resultou um ganho na operação de aproximadamente 492.000 de Euros. Este montante
registado na demonstração consolidada dos resultados pró-forma em 31 de dezembro de 2018
não apresenta um efeito recorrente em exercícios futuros, em resultado da citada alienação.
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