COM, S.G.P
P.S., S. A.
SONAEC
So
ociedade Abe
erta
Se
ede: Lugar d o Espido - Via
V Norte - Ma
aia
Matriculada
a na Conservvatória do Re
egisto Comerrcial da Maiaa
sob o nº úniico de matríccula e Pesso
oa Colectiva 502 028 3511
Capital Soccial: 366.246
6.868 Euros

DIVULGAÇ
ÇÃO SOBRE
E TRANSAÇ
ÇÕES DE DIRIGENTES

A Sonaecom, SG
GPS, S.A. (“S
Sonaecom”) informa, em nome dos seus
s
dirigenttes, dos dirig
gentes
da su
ua sociedad
de indiretam
mente domina
ante, Sonae
e – SGPS, S.A., e dass suas resp
petivas
pesso
oas relaciona
adas, em cu
umprimento d
do disposto pelo artigo 248º-B
2
do Cóódigo dos Va
alores
Mobilliários e pelo
o artigo 14º do
d Regulam ento nº 5/20
008 da CMVM
M, que a Soonae - SGPS
S, S.A.
adquiriu, fora de mercado re
egulamentad o, nos dias 23 e 24 de janeiro de 22014, nos te
ermos
autorrizados pela CMVM, açõ
ões represen
ntativas do capital
c
social da Sonaecoom aos seguintes
dirige
entes e respe
etivas pessoas relacionad
das:
Dirigente / Pessoa Rellacionada
Efanor Invesstimentos, SGPS
S, S.A.
Belmiro Mendes de Azevedo
o
Ângelo Gabrriel Ribeirinho do
os Santos Paup
pério
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
A

Nrr. de Ações

Data dee transação

1.000

23.01.2014

75.537

23.01.2014

552.837

23.01.2014

40.566

23.01.2014

Linhacom, SGPS, S.A.

120.300

23.01.2014

Migracom, SGPS,
S
S.A.

387.342

23.01.2014

Miguel Nuno
o Santos Almeida

185.652

23.01.2014

António Bern
nardo Aranha da
a Gama Lobo X
Xavier

2.603

23.01.2014

António Bern
nardo Aranha da
a Gama Lobo X
Xavier

83.207

24.01.2014

5.000

24.01.2014

Álvaro Carmona e Costa Po
ortela

A co
ontrapartida da aquisiçã
ão será detterminada e liquidada na data dee apuramento de
resulttados da Ofe
erta Pública de
d Aquisição
o Parcial e Voluntária,
V
po
or igual monttante ao que vier a
ser a
atribuído aoss acionistas
s aceitantes da Oferta nos termos e condiçõees constante
es do
Anún
ncio Prelimina
ar divulgado a 29 de outu
ubro de 2013
3 pela Sonae
ecom.

á a deter, dirretamente, 78.133.508 (s
setenta e oitoo milhões, ce
ento e
A Sonae - SGPS, SA passará
q
e oito) açõess e, indiretam
mente, atravé
és da Sontell BV, 194.06
63.119
trinta e três mil, quinhentas
nta e três miil, cento e de
ezanove) açõões da Sonae
ecom,
(cento e noventa e quatro milhões, sessen

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.

