
 

 
 
30.11.2007 - 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 30.11.2007 do 
Accionista Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira, S.A., a seguinte 
comunicação que se transcreve na integra: 
 
“Nos termos do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, venho por este 
meio comunicar a disposição de 274.369 acções representativas de 4,221% 
do capital social da sociedade e correspondentes a 4,253% dos direitos de 
voto, 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 (a “Reditus-SGPS, S.A.”). 
 
A disposição acima descrita foi realizada no dia 28 de Novembro de 2007, 
fora do mercado regulamentado. 
 
A participação imputada ao Dr. Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira é no 
total de 508.573 acções que são representativas de 7,824% do capital social 
e correspondem a 7,884% dos direitos de voto. Dado que ficou desta forma a 
deter em nome pessoal e directamente 234.204 acções da sociedade Reditus 
S.G.P.S., correspondentes a 3,603% do capital social e correspondentes a 
3,631% dos direitos de voto, a que devem somar as 274.369 acções 
representativas de 4,221% do capital social da sociedade e correspondentes 
a 4,253% dos direitos de voto, através da sociedade por si detida e da qual é 
gerente Inventum S.G.P.S., Lda. 
 
Comunicação com idêntico teor vai ser enviada nesta data para a Euronext 
de Lisboa e para a CMVM. 
 
A Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. é detentora de 
49.327 acções próprias nesta data. 
 
Lisboa, 30 de Novembro de 2007 
 
O Conselho de Administração   


