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AUCHAN 

OFERTA DE AÇÕES A COLABORADORES 2020 
 

Este documento é uma descrição da oferta de ações reservada a colaboradores do Grupo Auchan  
Este documento foi elaborado nos termos e de acordo com o disposto na alínea i) do n.º 4 do Artigo 1.º do 

Regulamento (EU) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, e na alínea  
c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários   

 

1. ENTIDADE EMITENTE DAS AÇÕES  

A entidade emitente das ações a subscrever no âmbito da presente oferta é a sociedade 

VALPORTUGAL S.C.A., sociedade em comandita por ações constituída no Luxemburgo, 

com sede em 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg (“Sociedade” ou 

“VALPORTUGAL”). A Sociedade pertence ao Grupo Auchan, sendo indiretamente 

dominada pela sociedade Auchan Holding, SA, sociedade holding do Grupo Auchan. 

A Sociedade investe em ativos nas seguintes proporções: 

• 40 % em ações não admitidas à negociação da Auchan Holding, SA; 

• 40 % direta ou indiretamente em ações não admitidas à negociação da Auchan 

Portugal, S.A. e da Tieckenveen B.V.;  

• 20 % em aplicações financeiras que permitam liquidez. 

Anualmente, após avaliação efetuada por peritos (cf. Ponto 4 infra), a Administração da 

Sociedade procederá ao reequilíbrio dos seus ativos de modo a repor as proporções acima 

mencionadas.   

 

2. TIPO E CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES 

2.1. Capital social e tipos de ações 

O capital social da VALPORTUGAL S.C.A. encontra-se dividido em: 

• Ações de acionistas de responsabilidade ilimitada, detidas pela sociedade do Grupo 

Auchan Sopaneer B.V., sociedade constituída ao abrigo da lei Holandesa, com o 

capital social de €18.000.000, com sede em De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, 

registada na conservatória do registo comercial de Amsterdão sob o n.º 34144475 

(doravante “SOPANEER”) (“Acionistas Administradores de 

Responsabilidade Ilimitada” ou “Administração”). As ações de Acionistas 
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Administradores de Responsabilidade Ilimitada não são remíveis e não podem ser 

transmitidas a quaisquer pessoas, salvo se a assembleia geral de acionistas aprovar 

um novo Acionista Administrador de Responsabilidade Ilimitada. 

• Ações de acionistas de responsabilidade limitada (“Ações”), que constituem o 

objecto da presente oferta e podem ser subscritas pelos Colaboradores Elegíveis 

definidos no Ponto 5, pelas sociedades do Grupo Auchan e pelos Acionistas 

Administradores de Responsabilidade Ilimitada (“Acionistas de 

Responsabilidade Limitada”).   

 

2.2. Direitos inerentes às Ações 

Cada Ação confere direito a um voto condicionado em quaisquer assembleias gerais, não 

podendo ser tomadas quaisquer decisões em assembleia geral sem o consentimento dos 

Acionistas Administradores de Responsabilidade Ilimitada. 

Os dividendos e outros rendimentos inerentes às Ações e aos investimentos financeiros da 

Sociedade serão automaticamente reinvestidos na Sociedade, não se prevendo que a 

Sociedade distribua dividendos aos respetivos acionistas. 

As Ações adquiridas pelos Colaboradores não serão transacionáveis durante o período de 

indisponibilidade descrito no Ponto 11 infra. 

 

2.3. Negociação em mercado regulamentado 

As Ações não estão admitidas à negociação e não podem ser transacionadas em mercado 

regulamentado. 

 

3. NÚMERO MÁXIMO DE AÇÕES A EMITIR 

Serão emitidas tantas ações de Acionistas de Responsabilidade Limitada (Ações) quantos os 

pedidos de subscrição eficazmente efectuados. Consequentemente, a quantidade total dos 

valores mobiliários que são objecto das declarações de aceitação não será superior à 

quantidade dos valores mobiliários oferecidos e, como tal, não há lugar a rateio.  
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4. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO PERIÓDICA DAS AÇÕES 

4.1. Preço de subscrição 

As Ações de Acionistas de Responsabilidade Limitada são subscritas pelo respetivo valor 

nominal, não existindo, pois, desconto atribuído por parte do oferente ou da entidade 

empregadora, salvo o disposto no parágrafo seguinte. 

Os Colaboradores que tenham celebrado ou passado a ter um contrato sem termo com 

uma empresa do Grupo Auchan em Portugal nos últimos dois anos terão direito a uma 

Ação gratuita por cada Ação subscrita, até ao limite de 100 ações gratuitas. 

O valor nominal das Ações de Acionistas de Responsabilidade Limitada (i.e., o respetivo 

preço de subscrição) é de € 5,92. 

 

4.2. Avaliação periódica das Ações 

As Ações da VALPORTUGAL S.C.A. serão sujeitas a uma avaliação anual por um perito 

independente no Luxemburgo, com base na avaliação das ações das sociedades detidas por 

aquela, em particular a Auchan Holding, SA, a Auchan Portugal, S.A. e a Tiekenveen B.V. 

Essa avaliação tornará possível determinar o preço de transmissão das Ações que será 

utilizado ao longo do ano, até ser efectuada nova avaliação (“Preço de Transmissão” das 

Ações). 

As ações das sociedades Auchan Holding, SA, Auchan Portugal, S.A. e Tiekenveen B.V., 

não transacionáveis em mercado regulamentado, são avaliadas anualmente por um painel 

de peritos independentes nomeados pelo Tribunal do Comércio de Lille, a pedido dos 

legais representantes das sociedades.  

O equilíbrio do portefólio da VALPORTUGAL S.C.A. entre os ativos mencionados no 

ponto 1 supra resultará de uma avaliação efetuada nos moldes acima referidos no primeiro 

trimestre de cada ano, avaliação que será de imediato conhecida pela VALPORTUGAL 

S.C.A. Anualmente, após o conhecimento dessa avaliação, a VALPORTUGAL, S.C.A. 

informa os colaboradores sobre a evolução, positiva ou negativa, do desempenho da 

VALPORTUGAL, S.C.A. com base no desempenho do respetivo portefólio como um 

todo. 
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5. BENEFICIÁRIOS DA OFERTA 

Só podem participar e subscrever na oferta os Colaboradores que reúnam os critérios de 

elegibilidade para tal (doravante “Colaboradores Elegíveis”), nomeadamente aqueles que 

tenham um contrato de trabalho por tempo indeterminado com uma subsidiária do Grupo 

Auchan em Portugal no último dia do mês imediatamente anterior ao mês do início do 

período de subscrição das Ações da Sociedade. 

Não são Colaboradores Elegíveis aqueles que na data relevante indicada acima se 

encontrem em período de pré-aviso numa situação de denúncia ou despedimento, a prestar 

serviço militar ou ausentes do local de trabalho sem motivo justificativo.  

As licenças de parentalidade ou doença ou o período experimental não excluem os 

colaboradores nessas situações de serem Colaboradores Elegíveis, conquanto cumpram os 

critérios referidos acima. 

 

6. RAZÕES DA OFERTA 

O propósito desta oferta é fomentar o compromisso dos Colaboradores com o Grupo 

Auchan, possibilitando que os mesmos se tornem acionistas de sociedades pertencentes ao 

mesmo. 

 

7. PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO 

Os Colaboradores Elegíveis têm o direito a subscrever Ações da Sociedade durante o 

Período de Subscrição, que terá lugar de 1 a 30 de Setembro de 2020 (ambos inclusive). 

 

8. CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS DE SUBSCRIÇÃO 

A instituição financeira encarregada da receção e processamento das ordens de subscrição é 

a Société Générale de Gestion à Nantes, que centralizará todas as ordens de subscrição. 

Durante o período de subscrição, os colaboradores devem submeter as respetivas ordens 

de subscrição através da entrega em papel do formulário de subscrição que lhes foi 

disponibilizado ao departamento de Recursos Humanos da Auchan Retail Portugal, S.A., 

que procede ao respetivo envio à instituição financeira encarregada do processamento das 

ordens de subscrição. 
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9. CUSTÓDIA DAS AÇÕES 

As ações adquiridas serão detidas em nome dos colaboradores numa conta junto da 

instituição financeira Société Générale de Gestion à Nantes, no âmbito do Plano Acionista 

do Grupo Auchan. Os colaboradores não suportam quaisquer custos relacionados com a 

custódia das respetivas ações enquanto as mesmas forem ações nominativas. 

 

10. MONTANTES MÁXIMO E MÍNIMO DE INVESTIMENTO 

Os Colaboradores podem investir um montante máximo correspondente a 25% da 

respetiva remuneração anual bruta de 2019. 

O montante mínimo de investimento é de uma Ação. 

 

11.  MOEDA DE SUBSCRIÇÃO E MOEDA DE PAGAMENTO 

As subscrições são feitas em euros e devem ser pagas em euros. 

 

12.  PERÍODO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES: 

As Ações subscritas no quadro da presente oferta estão indisponíveis pelos seguintes 

períodos: 

1. As Ações subscritas ficam indisponíveis por um período de 1 ano, isto é, até 30 de 

Setembro de 2021 com exceção das Ações subscritas nos termos do segundo 

parágrafo do ponto 4.1. acima; 

2. As Ações subscritas nos termos do segundo parágrafo do ponto 4.1 supra, em que 

se procede à atribuição de uma Ação gratuita por cada Ação subscrita, ficam 

indisponíveis por um período de 5 anos, isto é, até 30 de Setembro de 2025 (tanto 

as Ações subscritas como as Ações gratuitas). 

Apesar da indisponibilidade das Ações nos períodos supra descritos, é possível a todo o 

tempo desbloquear antecipadamente as Ações, ficando as mesmas disponíveis para serem 

transacionadas, nas seguintes situações: 

• Casamento ou divórcio (ou situações análogas); 
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• Cessação do contrato de trabalho do Colaborador-acionista ou do seu cônjuge (ou 

análogo); 

• Formação profissional do Colaborador-acionista ou formação em estabelecimento 

universitário ou similar do Colaborador, cônjuge (ou análogo) ou dependente; 

• Aquisição (ou renovação por montante superior a 3.000 €) ou despesas iniciais com 

arrendamento de habitação principal;  

• Despesas médicas ou para complemento de salário líquido mensal em situações de 

doença ou invalidez temporária superiores a um mês, ou invalidez permanente do 

Colaborador-acionista, do seu cônjuge (ou análogo) ou de dependente; 

• Necessidade de efetuar despesas para transporte ou para cuidado a dependente 

(onde não exista sistema alternativo) sem as quais o Colaborador não consiga 

comparecer com assiduidade no seu local de trabalho; 

• Nascimento ou adoção de segundo filho e seguintes; 

• Reforma; 

• Pagamento de impostos decorrentes da participação nos resultados da sociedade de 

que se tornou acionista através deste plano; 

• Morte do Colaborador-acionista, do cônjuge (ou análogo) ou dependente; 

• Endividamento do Colaborador, nos casos seguintes: 

-  Dívida vencida e não paga de uma ou mais prestações do crédito habitação ou 

de rendas da habitação principal; 

-  Dívida vencida e não paga de crédito ao consumo num valor 2,5 vezes superior 

à remuneração base do Colaborador-acionista. 

O Colaborador deve submeter o seu pedido de desbloqueio num prazo de seis meses 

contados da data da ocorrência de um dos factos acima referidos.  

 

A presente oferta está isenta de divulgação de prospeto, em virtude de se tratar de uma oferta reservada a trabalhadores e 

membros dos órgãos de administração de sociedade com sede estatutária na União Europeia (a Auchan Holding SA) e 

trabalhadores e membros dos órgãos de administração de sociedades dominadas por aquela (cf. o disposto na alínea i) do n.º 4 do 

Artigo 1.º do Regulamento (EU) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, e na  alínea c) 
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do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários). Não foi, pois, elaborado prospeto relativo à presente oferta, nem a 

mesma foi registada ou aprovada pela CMVM. A exactidão e a consistência das informações contidas neste documento ou 

noutros documentos que lhe sejam distribuídos ou disponibilizados no âmbito desta oferta não foram verificadas por nenhuma 

autoridade nacional de regulação de mercados financeiros. 

Este documento foi feito de acordo com o disposto nas referidas alínea i) do n.º 4 do Artigo 1.º do Regulamento (EU) 

2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, e alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos 

Valores Mobiliários e está publicado no website da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). 

http://www.cmvm.pt/

