
 

 
 
23.11.2007 - 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 23.11.2007 da 
Plurimédia, S.A., a seguinte comunicação que se transcreve na integra: 
 
“Nos termos do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, a Plurimedia, 
S.A. sociedade constituída ao abrigo das leis do Luxemburgo, com sede em 
L-8009 Strassen, 117 route d’Arlon, no Luxemburgo, matriculada no Registre 
de Commerce et dés Sociétés do Luxemburgo, Secção B, sob o número 
83.227, com o capital social de EUR 31.000, vem comunicar a disposição de 
250.000 acções representativas de 3,85% do capital social, correspondentes 
a 3,88% dos direitos de voto, da sociedade 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 ( a “Reditus – 
SGPS, S.A.”). 
 
A disposição de acções da Reditus, SGPS, S.A. por parte da Plurimédia, S.A. 
acima descrita foi realizada no dia 21 de Novembro de 2007, fora do mercado 
regulamentado. 
 
Na sequência da referida transacção, a Plurimédia, S.A. passou a deter 
directamente 92.695 acções, representativas de 1,43% do capital social, 
correspondentes a 1,44% dos direitos de voto, da Reditus – SGPS, S.A. e, 
indirectamente, 936.310 acções, representativas de 14,52% do capital social, 
correspondentes a 14,40% dos direitos de voto, da Reditus – SGPS, S.A.. 
 
 

 
 
Lisboa, 23 de Novembro de 2007. 
 
O Conselho de Administração. 


