SONAECOM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido – Via Norte – Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o n.º único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

A Sonaecom SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 14.º, n.º
8 do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, ter recebido, à data de hoje, comunicação efetuada
pela Sonae, SGPS, S.A., referente a Transações de Dirigentes, nos termos em anexo.

Maia, 18 de julho de 2014

O Representante para as Relações com o Mercado

TRANSAÇÕES DE DIRIGENTES
Sonae informa, em nome dos seus Dirigentes, em cumprimento do disposto pelo artigo 248.ºB do Código
dos Valores Mobiliários e pelo artigo 14.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, que adquiriu, em mercado
regulamentando Euronext Lisbon, 200.000 (duzentas mil) ações representativas do capital social da
Sonaecom, SGPS, S.A., nos termos do quadro infra e dos elementos que se anexam:

Data
Transação
14-07-2014

Data Liquidação
17-07-2014

Nº
Ações
200.000

Natureza

Preço (€)

Local

Compra

1,59 €

Euronext Lisbon

A Sonae passou a deter, diretamente, 81.022.964 (oitenta e um milhões, vinte e dois mil, novecentos e
sessenta e quatro) ações, continuando a ser-lhe imputável, por via da sua subsidiária integral Sonae
Investments BV, os direitos de voto relativos a 194.063.119 (cento e noventa e quatro milhões, sessenta e
três mil, cento e dezanove) ações da Sonaecom detidas pela sua subsidiária indireta Sontel BV, assim
perfazendo uma imputação total dos direitos de voto relativos a 275.086.083 (duzentos e setenta e cinco
milhões, oitenta e seis mil e oitenta e tres) ações da Sonaecom.

Esta obrigação de comunicação decorre da circunstância de existirem administradores da Sonae, que são
administradores da sociedade cujos títulos foram objeto da transação referida, e de o controlo de ambas as
sociedades ser imputável ao Sr. Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, Presidente do Conselho de
Administração da Sonae.

Maia, 18 de julho de 2014
Pelo Conselho de Administração,

SONAE SGPS, S.A.
Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1011
4471-909 Maia
Portugal

geral@sonae.pt
www.sonae.pt
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ANEXO

NÚMERO DA TRANSAÇÃO QUANTIDADE
102

200.000

PRECO
1,59

DATA
14-07-2014

