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Formulário Standard para Notificações Qualificadas 
 

(Tradução do documento original, em Inglês) 
 

NOTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA (para ser enviado ao emitente e à autoridade com-
petente) 

 

1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais os direitos de 
voto são inerentes: Sonae SGPS 
 

2. Motivo para a notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas): 
 
[X] Uma aquisição ou alienação de direitos de voto 
[ ] Uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros 
[ ] Um evento que altera a repartição dos direitos de voto 
[ ] Outro (por favor especifique): 
 
 

3. Nome completo da(s) pessoa(s) sujeita(s) à obrigação de notificação: 

Nome: MAGALLANES VALUE INVESTORS, 

S.A. SGIIC 
Cidade e País da Sede Social (se aplicável): ESPANHA 
 

4. Nome completo do(s) acionista(s) (se diferente do 3.): 
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI 
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI 
MAGALLANES VALUE INVESTORS, UCITS EUROPEAN EQUITY 
MAGALLANES VALUE INVESTORS, UCITS IBERIAN EQUITY 
SOIXA SICAV 

 

5. Data da operação e data em que o limite de participação foi ultrapassado ou atingido: 
21/04/2017 

 

6. Posição total da(s) pessoa(s) sujeitas à obrigação de notificação: 

 
% de direitos de voto 
inerentes às ações 

(total de 7.A) 

% de direitos de voto 
inerentes a instrumen-

tos financeiros 
(total de 7.B.1 + 7.B.2) 

Total em % (7.A + 
7.B) 

Número total de di-
reitos de voto do 
emitente 

Situação na data em 
que o limite de 
participação foi  
ultrapassado ou  
atingido 

40.514.945  40.514.945 40.514.945 

Posição da 
notificação anterior 
(se aplicável) 

39.851.031  39.851.031  

 



 
 

    

 

 2 

 
7. Detalhes notificados da situação à data em que o limite de participação foi ultrapassado ou atin-
gido: 

A: Direitos de voto inerentes a ações 

Classe/tipo de 
ações 
Código ISIN (se 
possível) 

Número de direitos de voto % de direitos de voto 

Direto 
(Art 9 da Diretiva 

2004/109/EC) 

Indireto 
(Art 10 da Diretiva 

2004/109/EC) 

Direto 
(Art 9 da Diretiva 

2004/109/EC) 

Indireto 
(Art 10 da Directive 

2004/109/EC) 

PTSON0AM0001 - 40.514.945 - 2,03% 

SUBTOTAL A 
40.514.945 

2,03% 
 

 
 

B 1: Instrumentos Financeiros de acordo com o Art. 13(1)(a) da Diretiva 2004/109/EC 

Tipo de  
instrumento  
Financeiro 

Data de  
caducidade 

Período de Exercício 
/Conversão 

Número de Direitos de 
Voto que poderão ser 
adquiridos se o instru-
mentos for exerci-
do/convertido. 

% de direitos de 
voto 

     

  SUBTOTAL B.1   

 
 

B 2: Instrumentos Financeiros com efeitos económicos semelhantes de acordo com o Art. 13(1)(b) 
da Diretiva 2004/109/EC 
Tipo de  
instrumento  
Financeiro 

Data de  
caducidade 

Período de  
Exercício / 
Conversão 

Liquidação fí-
sica ou  
financeira 

Número de 
Direitos de 
voto 

% de direitos de 
voto 

  
    

      

      

   SUBTOTAL B.2   
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8. Informação referente à entidade sujeita à obrigação de notificação (se aplicável assinale a caixa 
adequada): 
[ ] A Entidade sujeita à obrigação de notificação não é controlada por nenhuma pessoa singular ou 
coletiva e não controla nenhuma outra empresa detentora direta ou indiretamente de um interesse 
no referido emitente. 
 
[X] Cadeia das empresas controladas através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos 
financeiros são efetivamente detidos iniciando com a pessoa individual final ou a entidade le-
galxiv: 
 

Nome 

% de direitos de voto 
se for igual ou maior 

do que o limite  
notificado 

% de direitos de voto 
através de  

instrumentos  
financeiros se for igual 

ou maior do que o  
limite notificado 

Total se for igual ou 
maior do que o limite 

notificado 

MAGALLANES EUROPEAN 
EQUITY, FI 

0,57%  0,57% 

MAGALLANES IBERIAN 
EQUITY, FI 

0,49%  0,49% 

MAGALLANES VALUE  
INVESTORS, UCITS EURO-
PEAN EQUITY 

0,38%  0,38% 

MAGALLANES VALUE  
INVESTORS, UCITS IBE-
RIAN EQUITY 

0,36%  0,36% 

SOIXA SICAV 
0,22%  0,22% 

    

    

 

9. No caso de voto por procuração: [nome do representante] deixará de deter [% e número] direitos 
de voto à data [data] 
 

 

 

10. Informação adicional: 
Veículos de Investimento Geridos pela Magallanes Value Investors, SA, SGIIC: 

SOIXA SICAV: 4.393.260 ações 
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI: 11.435.880 ações 
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI: 9.892.847 ações 
MAGALLANES VALUE INVESTORS, UCIT EUROPEAN EQUITY: 7.555.544 ações 
MAGALLANES VALUE INVESTORS, UCIT IBERIAN EQUITY: 7.237.414 ações 
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Anexo: Notificação de particiação qualificada 

 

A: Identidade da pessoa singular ou coletiva sujeita à obrigação de notificação 

Nome completo (incluindo a forma jurídica da pessoa coletiva)  
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. SGIIC 
 

Endereço de contacto (sede social da pessoa coletiva) 

Lagasca, 88 - 28001 Madrid, SPAIN 
 

E-Mail 

mdelclaux@magallanesvalue.com 
 

Número de telefone / Fax  
+34 914361210 // +37915771852 

 

Outras informações úteis (pelo menos, uma pessoa de contacto para as pessoas coletivas)  
 

  

B: Identidade do declarante, se aplicável 

Nome completo 

Mónica Delclaux Real de Asúa 
 

Endereço para contacto 
 

E-Mail 

mdelclaux@magallanesvalue.com 
 

Número de telefone / Fax  
+34 914361210 // +37915771852 

 

Outras informações úteis (por exemplo, a relação funcional com a pessoa singular ou coletiva sujeita à 
obrigação de notificação)  
Mónica Delclaux, CFO da Magallanes Values Investors S.A. SGIIC 

Lagasca, 88 - 28001 Madrid, SPAIN 
 

 

C: Informação adicional: 
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