
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 

   
 

 
 

 

Sede 

Lugar do Espido, Via Norte, Maia 

Capital Social: €2.000.000.000,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia 

sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 273170 

Sociedade Aberta 

 

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com Investidores da Sonae: 
 
PATRÍCIA VIEIRA PINTO 

Head of Investor Relations / Sonae 

T. +351 220 104 724 // E. pavpinto@sonae.pt  
 
www.sonae.pt  

 

Maia, 29 de agosto de 2017 

TRANSAÇÃO DE DIRIGENTE 

Sonae informa, ao abrigo do disposto no art.º 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 

19.º do Regulamento (UE) nº 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que 

o seu administrador, Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério comunicou ter alienado no dia 

24 de agosto de 2017, 300.000 ações da Sonae – SGPS, S.A. e no dia 25 de agosto de 2017, 50.000 

ações da Sonae – SGPS, S.A. Estas transações foram realizadas dentro do mercado regulamentado 

(Euronext Lisbon) e alienadas, respetivamente, ao preço unitário médio de € 0,96375916 dia 24 de 

agosto de 2017 e ao preço unitário médio de €0,961 no dia 25 de agosto de 2017. 

 

Após estas transações, passam a ser-lhe imputados os direitos de voto relativos à detenção direta 

de 212.987 ações, e, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, à detenção 

indireta, de 2.021.855 ações, através da sociedade por si dominada Enxomil – Consultoria e Gestão, 

S.A. (anteriormente designada Enxomil, SGPS, S.A.) e de 450.000 ações, através da sociedade por si 

denominada Enxomil – Sociedade Imobiliária, S.A..  

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/523, da 

Comissão, de 10 de março de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no respeitante ao 

formato e modelo da comunicação e divulgação pública das operações de dirigentes, em 

conformidade com o Regulamento (UE) nº 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de abril, encontra-se em Anexo o formulário de notificação e divulgação pública das transações 

efectuadas sobre as ações da Sonae - SGPS, S.A., elaborado de acordo com o referido Regulamento 

de Execução. 

 

A Representante para as Relações com o Mercado, 

http://www.sonae.pt/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  
MODELO DE NOTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PÚBLICA DE OPERAÇÕES DE DIRIGENTES E DAS PESSOAS 
ESTREITAMENTE RELACIONADAS COM ELES 
 

1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

a) Nome Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

2 Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto A notificação diz respeito à alienação de ações da Sonae - SGPS, S.A. pelo Sr. 
Eng.º Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, membro do Conselho de 
Administração e CO-CEO da Sonae - SGPS, S.A.  

b) Notificação 
Inicial/alteração 

Notificação Inicial 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome Sonae – SGPS, S.A. 

b) LEI  549300847SOBT7HY7R50 

4 Dados das transações (Alienação de Ações Sonae – SGPS, S.A.) 

a) Descrição do 
instrumento 
financeiro, tipo de 
instrumento 

 

Código de identificação 

 - Ações da Sonae – SGPS, S.A. 

  

 

- ISIN: PTSON0AM0001 

 

b) Natureza da operação  - Alienação de ações da Sonae SPGS, S.A. 

 - Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 6, alínea e) do Regulamento (EU) n.º 
596/2014, estas operações não estão associadas ao exercício de programas 
de opções sobre ações. 

 

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€ 0,96375916 300.000 ações 

€ 0,961 50.000 ações 
 

d) Informação Agregada 

— Volume Agregado 

— Preço 
 

 

  

 

Preço Volume 

€ 0,96375916 300.000 ações 

€ 0,961 50.000 ações 

e) Data das operações 2017-08-24 ; UTC +0 

2017-08-25; UTC +0 

f) Local da operação EURONEXT – EURONEXT LISBON, XLIS 

 


