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COMUNICAÇÃO DE FACTO RELEVANTE 
artº 248º do Código dos Valores Mobiliários 

 
Na sequência dos comunicados divulgados em 24 de Janeiro e em 7 de Maio 
de 2008 relativamente ao projecto de integração da operação do Grupo 
Tecnidata (a “Transacção”), a REDITUS SGPS, S.A., Sociedade Aberta, vem 
comunicar terem as partes envolvidas acordado (nos termos de proposta 
submetida pela Reditus, e aceite pelas demais partes) alterar as condições 
concretas de implementação da projectada Transacção, no sentido de 
proceder ao alargamento do respectivo âmbito, passando a Transacção a 
abranger ainda as áreas de Integração de Sistemas, Infra-estruturas em 
Mercados Emergentes do Grupo Tecnidata, essencialmente desenvolvidos 
pela ALL2IT-Infocomunicações, S.A., atendendo ao interesse que estas 
representam para a estratégia de desenvolvimento das actividades do Grupo 
Reditus, nomeadamente no reforço das actividades desenvolvidas fora do 
território nacional. 
 
Na sequência desta alteração e dos processos de auditoria até agora 
efectuados e da avaliação levada a cabo ao Grupo Tecnidata com o novo 
âmbito, estabeleceu-se como preço, em função do valor dos activos 
considerando o novo perímetro da operação, o montante de €32.500.000, em 
que o pagamento de €11.000.000 fica dependente da verificação de 
determinados condicionalismos (designadamente, verificação da conclusão 
de projectos e de rentabilidades nos prazos estimados). O acordo hoje 
alcançado está ainda sujeito a contratualização e à conclusão das auditorias 
(às áreas agora incluídas). Neste contexto, será naturalmente ajustado o 
número de acções a emitir no âmbito da operação de aumento de capital da 
Reditus (destinada a financiar a transacção e o plano de negócios conjunto) a 
que se refere a comunicação de 7 de Maio de 2008, estando este montante 
ainda por definir, mantendo-se o preço de subscrição de 8,5 euros por acção, 
correspondente ao respectivo valor nominal unitário de 5 euros acrescido de 
um prémio de emissão de 3,5 euros. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
As condições finais e concretas da Transacção encontram-se ainda sujeitas à 
submissão de propostas e obtenção das aprovações pelos órgãos sociais 
competentes da Reditus e demais Partes envolvidas e à formalização dos 
instrumentos contratuais previstos no Acordo de Entendimento, celebrado no 
dia 7 de Maio de 2008, com as alterações que ora se divulgam. 
 
Para além das acima referidas não foram acordadas outras alterações 
significativas à Transacção, as quais se mantêm nos termos divulgados 
através da comunicação de 7 de Maio de 2008. 
 
Lisboa, 14 de Agosto de 2008. 
O Conselho de Administração. 


