COMUNICADO

SONAE - SGPS, S. A.
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 500273170
Sociedade Aberta

COMUNICADO

A Sonae, SGPS, SA, informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Código
dos Valores Mobiliários, ter recebido do Deutsche Bank AG, no dia 7 de Abril de 2008, um
comunicado com o seguinte teor integral:
“Deutsche Bank AG, sociedade constituída ao abrigo da legislação alemã, com sede em
Taunusanlage 12, Frankfurt am Main (doravante “DB AG”), vem, nos termos e para efeitos do
disposto nos números 1 e 2 do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários (doravante
“CódVM”), comunicar que passou a deter uma percentagem inferior a 2% (dois por cento) dos
direitos de voto correspondentes ao capital social da Sonae SGPS, S.A..
Esta alteração resulta do facto do DB AG ter alienado fora do mercado, no dia 1 de Abril de
2008, 15.026.462 (quinze milhões vinte e seis mil quatrocentas e sessenta e duas) acções
representativas do capital social da Sonae SGPS, S.A., passando o DB AG, em conjunto com
entidades com as quais se encontra em relação de domínio ou de grupo, a deter, na sequência
desta alienação 32.894.675 (trinta e dois milhões oitocentas e noventa e quatro mil seiscentas
e setenta e cinco) acções da referida sociedade, representativas de 1,64% (um vírgula seis
quatro por cento) do respectivo capital social e 1,76% (um vírgula sete seis por cento) dos
correspondentes direitos de voto, tendo em conta que a Sonae SGPS, S.A. detém, na presente
data, 133.049.255 (cento e trinta e três milhões quarenta e nove mil duzentas e cinquenta e
cinco) acções próprias.
Em cumprimento do disposto no número 3 do referido artigo 16.º do CódVM, em conjugação
com o disposto na alínea (b) do número 1 do artigo 20.º do CódVM, mais informamos que a
referida participação qualificada é imputável ao DB AG, directamente ou através de sociedades
que consigo se encontram em relação de domínio ou de grupo, nos seguintes termos:
Esta informação encontra-se também disponível no site institucional da Sonae SGPS em www.sonae.pt
Para mais informações, por favor contactar o Gabinete de Apoio ao Investidor da Sonae: Patrícia
Mendes, Investor Relations Manager 00351-22-0104794 /patricia.mendes@sonae.pt
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Accionistas

“
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% Capital
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Deutsche Bank
Deutsche Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

32.701.425

1,64

1,76

193.250

0.00

0.00

Total

32.894.675

1,64

1,76

Maia, 8 de Abril de 2008
A Representante para as Relações com o Mercado
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