COMUNICADO

Maia, 30 de novembro de 2018

COMUNICADO DE 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 Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC, no dia 29 de novembro de 2018, nos termos em
anexo.

A Representante para as Relações com o Mercado

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com Investidores da Sonae
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 500 273 170
Sociedade Aberta

PATRÍCIA VIEIRA PINTO
Head of Investor Relations / Sonae
T. +351 220 104 724 // E. pavpinto@sonae.pt
www.sonae.pt

Formulário Modelo para notificação de Participação Qualificada
(Tradução do documento original, em Inglês)
NOTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA (a ser enviado ao emitente relevante e à autoridade
competente)
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais estão associados direitos de voto:
Sonae SGPS SA
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 especificar):

3. Detalhes da pessoa sujeita à obrigação de notificação:
Nome: Magallanes Value Investors, S.A.,
Cidade e País da Sede Social (se aplicável): Espanha
SGIIC

4. Nome completo do(s) acionista(s) (se diferente do mencionado no ponto 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 em que o limiar de participação foi ultrapassado ou atingido:
28-11-2018

6. Posição total da(s) pessoa(s) sujeitas à obrigação de notificação:
% de direitos de voto
inerentes às ações
(total de 7.A)
Situação na data em
que o limite de
participação foi
ultrapassado ou
atingido
Posição da
notificação anterior
(se aplicável)

% de direitos de voto
inerentes a instrumentos financeiros
(total de 7.B.1 + 7.B.2)

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

Número total de direitos de voto do
emitente

1,919

1,919

2.000.000.000,00

2,008

2,008
1

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

Indireto

Direto

Indireto

(Art. 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

PTSON0AM0001

38.377.663

SUBTOTAL A

1,919

1,919

38.377.663

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

Data de
caducidade

Período de Exercício
/Conversão

Número de Direitos de
Voto que poderão ser
adquiridos se o instrumentos for exercido/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/CE
Tipo de
instrumento
Financeiro

Data de
caducidade

Período de
Exercício /
Conversão

Liquidação física 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 legal:

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

0,337

0,337

Magallanes Iberian Equity,
FI

0,571

0,571

Magallanes Value Investors
UCITS European Equity

0,297

0,297

Magallanes Value Investors
UCITS Iberian Equity

0,630

0,630

0,083

0,083

SOIXA SICAV

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 por Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC:
SOIXA SICAV: 1.660.000 ações
Magallanes European Equity, FI: 6.747.153 ações
Magallanes Iberian Equity, FI: 11.427.648 ações
Magallanes Value Investors UCITS European Equity: 5.947.089 ações
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity: 12.595.773

Feito em Madrid, 29/11/2018
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Anexo: Notificação de participação 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, Espanha
E-Mail

esalvador@magallanesvalue.com
Número de telefone / Fax
+34 630937792 / +34 915771852

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

B: Identidade do declarante, se aplicável
Nome completo
Emilio Salvador Soutullo

Endereço para contacto
Lagasca, 88 – 28001 Madrid, Espanha
E-Mail

esalvador@magallanesvalue.com
Número de telefone / Fax
+34 630937792 / +34 915771852

Outras informações úteis (por exemplo, a relação funcional com a pessoa singular ou coletiva sujeita à
obrigação de notificação)
Emilio Salvador é o Sub-Secretário do Conselho de Administração de Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC

C: Informação adicional:
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