
 

 
 
18.09.2007 - 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 em 17.09.2007 da 
Plurimédia, S.A., a seguinte comunicação que se transcreve na integra: 
 
“A Plurimédia, com sede em L-8009 Strassen, 117 route d’Arlon, no 
Luxemburgo, matriculada no Registre de Commerce et dés Sociétés do 
Luxembrugo, Secção B, sob o némero 83.227, com o capital social de EUR 
31.000, vem, nos termos e para os efeitos do artigo 16º., do Código dos 
Valores Mobiliários e do artigo 2º., número 1, alínea c) do Regulamento 
CMVM nº. 4/2004, comunicar a V. Exas. o seguinte: 
 
a) A aquisição efectuada pela Plurimédia, de 150.389 acções, representativas 
de 2,314% do capital social e de 2,333% dos direitos de voto 
correspondentes, do capital social da Reditus – SGPS, S.A., com sede na 
Rua Pedro Nunes, nº. 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa 
colectiva 500 400 997, com o capital social de EUR 32.500.000. 
 
b) Esta aquisição foi realizada em 14 de Setembro de 2007, através de 
transacções na Euronext Lisboa. 
 
c) A aquisição efectuada pela Courical Holding, BV, de 324.000 acções 
representativas de 4,985% do capital social e de 5,026% dos direitos de voto 
correspondentes, do capital da Reditus – SGPS, S.A. 
 
d) A aquisição pela Courical Holding BV foi realizada em 14 de Setembro de 
2007, através de uma transacção fora de bolsa. 
 
e) A Courical Holding BV é uma sociedade de direito holandês, com o capital 
social de EUR 55.815, contribuinte fiscal 001635244, tem sede em 
Strawinskylaan 3105, 1077ZX, Amesterdão, Holanda, e é detida 
maioritariamente pela Plurimedia, S.A. 
 
 
 
 
 



 

 
 
f) Na sequência destas operações, a Plurimédia passou a deter directamente 
308.612 acções, representativas de 4,748% do capital social e de 4,787% 
dos direitos de voto da Reditus – SGPS, S.A. e indirectamente 324.000 
acções representativas de 4,983% do captal social e de 5,026% dos direitos 
de voto da Reditus – SGPS, S.A., o que perfaz uma posição total de 632.612 
acções, representativas de 9,732% do capital social e de 9,813% dos direitos 
de voto da Reditus – SGPS, S.A. 
 
Lisboa, 18 de Setembro de 2007. 
 
O Conselho de Administração. 
   


