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sendo-lhe imputável uma participação total de 272.196.627 (duzentos e setenta e dois milhões, 

cento e noventa e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações da Sonaecom. 

 

Esta obrigação de comunicação decorre da circunstância de existirem dirigentes comuns à 

Sonae – SGPS, SA e à Sonaecom e de o controlo de ambas as sociedades abertas ser 

imputável à Efanor Investimentos, SGPS, SA, de que o Sr. Belmiro Mendes de Azevedo, 

presidente do Conselho de Administração da Sonae – SGPS, SA, é o “ultimate beneficial 

owner”, porquanto detém cerca de 99% do respetivo capital social e direitos de voto.  

 

Maia, 24 de janeiro de 2014, 

 

O Representante para as Relações com o Mercado. 


