
 

 
 
21.06.2007 - 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 Accionsita, Sr. 
Fernando dos Santos André, a seguinte comunicação que se transcreve na 
integra: 
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16º do CVM, vem o 
signatário, Fernando dos Santos André, residente na Rega, S. Bartolomeu de 
Messines, portador do B. I. Nº196336, emitido pelos SIC de Lisboa em 10 de 
Novembro de 2005, contribuinte fiscal nº108315401, comunicar a V. Exas 
que atingiu uma participação superior a 2% dos direitos de voto no capital 
social da Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., pessoa 
colectiva nº 500 400 997, com sede na Rua Pedro Nunes, 11, em Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 
36.790, com o capital social de Euros 32.500.000. 
 
De facto, à data, o signatário é titular de 134 576 acções da Reditus , SGPS, 
S.A., acções essas representativas de 2,07 % do capital social e de 2,086 % 
dos direitos de voto da referida sociedade. 
 
A participação social detida pelo signatário resultou da soma das aquisições 
realizadas durante os anos 2005-2006-2007, com as 11 944 acções 
adquiridas em bolsa em 18 de Junho de 2007. 
 
Mais informa, nos termos do artigo 20º do CVM, que a participação 
qualificada em referência deve ser imputada ao próprio signatário. 
 
Comunicação com idêntico teor vai ser também enviada nesta data para a 
CMVM e para a EURONEXT Lisboa.” 
 
Lisboa, 21 de Junho de 2007. 
 
O Conselho de Administração. 


