
 

 
 
16.05.2007 - Comunicado de participação qualificada 
 

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Rua Pedro Nunes, 11 – 1050-169 Lisboa 
Capital Social: 32.500.000 Euros 

Matriculada na C. R. C. de Lisboa sob o nº. 36790 
Pessoa Colectiva nº. 500 400 997 

 

Comunicado de Participação Qualificada 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º. do Código de Valores 
Mobiliários, a Reditus vem tornar público que recebeu hoje do seu Presidente 
do Conselho de Admininistração, Dr. Frederico José Appleton Moreira Rato, a 
seguinte comunicação que se transcreve na integra: 
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16º. do Código CVM, vem 
o signatário, Frederico José Appleton Moreira Rato, contribuinte fiscal nº. 
116887265, comunicar que adquiriu, no dia 15 e hoje, em sessão de Bolsa, 
respectivamente, 30.000 (trinta mil) e 2.000 (duas mil) acções representativas 
do capital social da Reditus, SGPS, S.A.. 
 
Em virtude das aquisições acima referidas, o signatário passou a ser titular 
de 325.967 (trezentas e vinte e cinco mil, novecentas e sessenta e sete) 
acções da REDITUS, SGPS, SA que representam 5,01 % do capital social e 
5,05% dos direitos de voto daquela sociedade. 
 
Mais informa que a participação qualificada em referência deve ser imputada 
às entidades que, de seguida, se indica nos termos do artigo 20º do CVM: 
 
LISORTA – Estufas e Assistência Técnica, Ldª, sociedade com o capital 
social de 24.939,89 euros (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove 
euros e oitenta e nove cêntimos), com sede na Av. 24 de Julho, 54 – 2º. Esq., 
Lisboa, NIF 500 840 318, de que o signatário é gerente. Como é do vosso 
conhecimento, a LISORTA, Ldª é, por sua vez, directamente, titular de 
1.074.699 acções da REDITUS, SGPS, SA, correspondente a 16,53% do 
capital dessa sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TORA – Sociedade Imobiliária, SA, sociedade com o capital social de 
750.000 (setecentos e cinquenta mil euros) euros, com sede na Av. 24 de 
Julho, 54 – 2º. Esq, Lisboa , NIF 500 867 216, de que o signatário é 
administrador. Como é do vosso conhecimento, a TORA, SA é, por sua vez, 
directamente, titular de 9.750 acções da REDITUS, SGPS, SA, 
correspondente a 0,15% do capital dessa sociedade., passando, assim, a 
ser-lhe imputada uma participação relevante, correspondente a 5,03% do 
capital social e 5,07% dos direitos de voto. 
 
Comunicação com idêntico teor vai ser também enviada nesta data para a 
CMVM e para a EURONEXT Lisboa, por correio electrónico.” 
 
Informamos que a Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 
detém 49.327 acções próprias. 
 
Lisboa, 16 de Maio de 2007. 
 
O Conselho de Administração. 


