Maia, 9 de maio de 2012

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA

A Sonae informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Código dos Valores
Mobiliários, ter recebido uma comunicação da empresa Bestinver Gestión, S.A. SGIIC, no dia 7 de maio de
2012, nos termos em anexo.

A Representante para as Relações com o Mercado

(Tradução do original em Inglês)

MODELO DE FORMULÁRIO TR-1
DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A AÇÕES – Nº 1 DO ARTIGO 12º DA DIRETIVA 2004/109/CE
i
INSTRUMENTOS FINANCEIROS – Nº 3 DO ARTIGO 11º DA DIRETIVA 2007/14/CE DA COMISSÃO

1.
Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais estão
associados direitos de votoii: Sonae – SGPS, SA
2. Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[ x] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros suscetível de resultar
na aquisição de ações já emitidas às quais estão associados direitos de voto
[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto
3. Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificaçãoiii: BESTINFOND
FI, um fundo de investimento gerido pela BESTINVER GESTIÓN, S.A., SGIIC, uma
sociedade gestora de fundos de investimento que gere e representa outros esquemas de
investimento coletivo, exercendo os direitos de voto associados às suas participações sociais.
Adicionalmente, foram atribuídos poderes de representação à Bestinver Gestión, S.A., SGIIC
para o exercício dos direitos de voto relativos às ações propriedades do fundo de pensões
gerido por Bestinver Pensiones EGFP, S.A..
4. Nome completo do acionista ou acionistas (caso diferentes da pessoa mencionada no ponto
3.)iv: BESTINFOND FI. Em anexo junta-se tabela com todos os esquemas de investimento
coletivo e fundos de pensões representados pela BESTINVER GESTIÓN, S.A., SGIIC bem
como detalhe das suas participações no capítulo de informação adicional.
5. Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançadov: 2 de maio de 2012.
6. Data em que o emitente foi notificado;
7. Limiar ou limiares ultrapassados ou alcançados: 2%
8. Informações notificadas:
A) Direitos de voto associados a ações
Categoria/tipo de
ações (se possível
utilizar o CÓDIGO
ISIN)

Situação anterior à operação
que desencadeou a obrigação
de notificaçãovi

Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de
notificaçãovii

Número de
viii
Ações

Número
de
x
Ações

Número de direitos de
xi
voto

Diretos

Diretos

Número de
direitos de
ix
voto

PTSON0AM0001

Abaixo de 2%

SUBTOTAL A

Abaixo de 2%

(com base nos direitos
de voto agregados)

xii

Indiretos

% de direitos de voto

xiii

Diretos

Indiretos
2,03%

40.529.176
40.529.176

2,03%

B) Instrumentos Financeiros
Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificação
Tipo de instrumento
financeiro

Data limite

xv

Data ou período do
Exercício ou da
xvi
Conversão

xiv

Número de direitos de
voto que podem ser
adquiridos em caso de
exercício ou de
conversão do
instrumento

% de direito de voto

SUBTOTAL B (em
relação a todas as datas
limite)

Total (A+B)

Número de direitos de voto

% de direitos de voto

40.529.176

40.529.176

2,03%

9. Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os
instrumentos financeiros são efetivamente detidos, se aplicávelxvii:
10. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário]
deixará de dispor de [número] direitos de voto em [data].
11. Informações adicionais:
Instituição
BESTINVER BOLSA, F.I.M.
BESTINFOND, F.I.M.
BESTINVER HEDGE VALUE FUND, FIL
BESTVALUE, F.I.
BESTINVER GLOBAL, F.P.
SOIXA SICAV S.A.
BESTINVER MIXTO, F.I.M.
BESTINVER AHORRO, FONDO DE PENSIONES
BESTINVER RENTA, F.I.M.
BESTINVER PREVISION, F.P.
DIVALSA DE INVERSIONES SIMCAV
BESTINVER EMPLEO, F.P.
LINKER INVERSIONES, SIMCAV
BESTINVER FUTURO EPSV
BESTINVER EMPLEO II, FP.

Número de
ações
40.972.231
40.529.176
21.242.186
11.773.268
11.573.730
7.707.149
6.773.152
6.504.864
1.858.379
649.513
314.517
297.281
202.366
90.870
37.355
150.526.037

%
2,05%
2,03%
1,06%
0,59%
0,58%
0,39%
0,34%
0,33%
0,09%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
7,53%

Feito em Madrid, em 3 de maio de 2012
[assinatura ilegível]

ANEXO AO MODELO DE FORMULÁRIO TR-1xviii
a) Identidade da pessoa singular ou coletiva sujeita à obrigação de notificação:
Nome completo (incluindo a forma jurídica da
pessoa coletiva)
Endereço de contacto (sede social da pessoa
coletiva
Número de telefone
Outras informações úteis (pelo menos, uma
pessoa de contacto para as pessoas coletivas)

Bestinver Gestión, S.A. SGIIC
Calle Juan de Mena, nº 8, 28014 Madrid
(Espanha).
+34 91 595 91 58
Contacto: Elena Morris Sanz

b) Identidade do declarante, se aplicávelxix :
Nome completo
Endereço para contacto
Número de telefone
Outras informações úteis (por exemplo a relação
funcional com a pessoa singular ou coletiva
sujeita à obrigação de notificação)
c) Informações adicionais

Elena Morris Sanz
Calle Juan de Mena, nº 8, 28014 Madrid
(Espanha).
+34 91 595 91 58
Responsável pela divulgação de
participações qualificadas.

