COMUNICADO

Maia, 21 de maio de 2018

Sonae – SGPS, SA (“Sonae” ou a “Empresa”) vem pelo presente informar que o Conselho de Administração
continua a analisar a possibilidade de listar parte do portefólio de retalho da Empresa, no qual a Sonae manterá
uma posição maioritária.
Esta potencial operação é consistente com o princípio estratégico da Sonae de criar valor para os acionistas e
de garantir as melhores condições para que as suas empresas cresçam e reforcem as suas posições
competitivas.
O portefólio de retalho potencialmente sujeito à entrada em bolsa incluiria a Sonae MC, o negócio líder de
mercado na área de retalho alimentar, e a Sonae RP, a entidade que gere a propriedade imobiliária de retalho
da Sonae.
A Sonae nomeou o Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank para organizar reuniões exploratórias com
potenciais investidores para uma possível entrada em bolsa.
Nesta fase não foi ainda tomada qualquer decisão formal, sendo que a Sonae manterá o mercado atualizado.
Informação adicional será oportunamente disponibilizada no website da Empresa.

Pelo Conselho de Administração,
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COMUNICADO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Declarações Prospetivas
O presente comunicado pode conter informação e declarações prospetivas, com base nas expectativas ou convicções atuais
da Sociedade. Declarações prospetivas são declarações que não devem ser consideradas factos históricos. Estas
declarações prospetivas estão sujeitas a um número de fatores e incertezas que podem fazer com que resultados efetivos
divirjam substancialmente dos descritos nas declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, alterações nas condições
regulatórias, industriais e económicas e os efeitos da concorrência.
Declarações prospetivas podem ser identificadas através de palavras como “está convicto de que”, “espera”, “antecipa”,
“projeta”, “tem a intenção de”, “deve”, “procura”, “estima”, “futuro” ou expressões similares. Apesar de estas declarações
expressarem as atuais expectativas, que julgamos serem razoáveis, investidores e analistas e, em geral, todos os recetores
do presente documento são alertados para o facto de informações e declarações prospetivas estarem sujeitas a vários riscos
e incertezas, muitas das quais são difíceis de prever e estão geralmente fora do nosso controlo, que podem fazer com que
desenvolvimentos e resultados efetivos divirjam substancialmente dos referidos, implícitos ou projetados pela informação e
declarações prospetivas. É aconselhável não depositar confiança indevida em qualquer informação ou declaração prospetiva.
Não é assumida qualquer obrigação de atualização de qualquer informação ou declaração prospetiva.
Este documento é um comunicado e não um prospeto para os propósitos das medidas aplicáveis que implementam a Diretiva
2003/71/EC conforme alterada (sendo a referida Diretiva, juntamente com quaisquer medidas de implementação aplicáveis
do Estado Membro relevante, ao abrigo dessa Diretiva, doravante designada a “Diretiva dos Prospetos”) e, como tal, não
constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários. Este comunicado é regido
pelo Regulamento (UE) 596/2014 e pelo Código dos Valores Mobiliários.
Os valores mobiliários aqui referidos não são e não serão publicamente oferecidos, vendidos ou registrados, em qualquer
jurisdição. Qualquer oferta de valores mobiliários ao público que possa ser considerada como sendo efetuada ao abrigo deste
comunicado em qualquer Estado Membro do Espaço Económico Europeu (“EEE”) é dirigida exclusivamente a investidores
qualificados (na aceção da Diretiva dos Prospetos) nesse Estado Membro.
Este comunicado não é uma oferta de valores mobiliários para venda nos Estados Unidos. Os valores mobiliários não podem
ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que estejam registrados ou estejam isentos de registro ao abrigo
do US Securities Act de 1933, conforme alterado. A Sociedade não pretende realizar uma oferta pública de valores mobiliários
nos Estados Unidos. Qualquer oferta pública de valores mobiliários a ser feita nos Estados Unidos será feita por meio de um
prospeto que conterá informações detalhadas sobre a Sociedade e sua administração, bem como demonstrações financeiras.
Cópias deste comunicado não são, e não devem ser, distribuídas ou enviadas para os Estados Unidos.
Pode ser ilegal distribuir estes materiais em certas jurisdições. Estes materiais não são para distribuição no Canadá, no Japão
ou na Austrália. A informação contida nestes materiais não constitui uma oferta de valores mobiliários para venda no Canadá,
no Japão ou na Austrália.
No que diz respeito a pessoas no Reino Unido, este comunicado é para distribuição apenas a pessoas que (i) tenham
experiência profissional em assuntos relacionados com investimentos abrangidos pelo Artigo 19.º, n.º 5 da Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (conforme alterada, a “Financial Promotion Order”), (ii) sejam pessoas
abrangidas pelo n.º 2, alíneas a) a d), do artigo 49.º (“empresas de elevado património, associações não constituídas como
sociedades, etc.”) da Financial Promotion Order, (iii) estejam fora do Reino Unido, ou (iv) sejam pessoas a quem um convite
ou incentivo para incorrer em atividades de investimento (na aceção da seção 21 da Financial Services and Markets Act 2000)
em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários possam legalmente ser comunicados ou causada a
sua comunicação (sendo todas estas pessoas conjuntamente designadas, doravante, como “pessoas relevantes”). Este
documento é dirigido apenas a pessoas relevantes e não deve ser utilizado ou considerado por pessoas que não sejam
pessoas relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que este documento se refere está disponível
apenas para pessoas relevantes e será apenas incorrido por pessoas relevantes.
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