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EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.  

Sede: Av. Boavista, 1277/81 – 4.º, 4100-130 Porto 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502.778.466 

Capital Social Registado: € 249.998.995,00 

 

  

OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE 

AÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA SONAE 

CAPITAL SGPS, S.A.  

 

ANÚNCIO DE REVISÃO DA CONTRAPARTIDA 

  

 

A Oferente Efanor Investimentos, SGPS, S.A., na sua qualidade de oferente na Oferta em 

epígrafe, vem pelo presente comunicar a revisão da contrapartida da referida Oferta, cujo 

respetivo Anúncio de Lançamento e Prospeto foram publicados em 6 de outubro de 2020, 

nos seguintes termos: 

 

1. O montante da contrapartida oferecida é aumentado de € 0,70 para € 0,77 por 

ação, representando um aumento de 10,0% face ao valor da contrapartida 

oferecida constante do Anúncio de Lançamento e do Prospeto. 

 

2. A contrapartida oferecida representa: 

 

(i) um prémio de 42,4% em relação ao preço médio ponderado das ações da 

Sociedade Visada no mercado regulamentado Euronext Lisbon, nos seis meses 

imediatamente anteriores à data de 31 de julho de 2020 inclusive, o qual é € 0,541 

por Ação; 

 

(ii) um prémio de cerca de 60,4% em relação ao preço de negociação das ações da 

Sociedade Visada no Euronext Lisbon no dia 31 de julho de 2020, o qual é de € 

0,48 por Ação. 

 

3. O montante total da garantia/caução para a contrapartida é alterado para o 

montante de € 62.838.651,26. 
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4. Todas as referências feitas no Anúncio de Lançamento e no Prospeto ao montante 

da contrapartida devem igualmente ser havidas como alteradas, em conformidade 

com o conteúdo deste Anúncio e da adenda ao Prospeto publicada nesta data. 

 

5. A revisão da contrapartida revista ora anunciada foi efetuada no quadro dos 

pressupostos e condições mencionadas no Anúncio de Lançamento e no Prospeto.   

 

 

 

 

Porto, 22 de outubro de 2020 

  

 

A OFERENTE 

 

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. 

 

 

 

OS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS 

 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. 

 

Banco Santander Totta, S.A. 

 


