
	  

 
 
19.12.2008 – Resultados da Oferta e do Rateio 
 
 

Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
 

Sociedade Aberta ao investimento do público 
Sede Social: Rua Pedro Nunes, 11 r/c, 1050-169 Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 
único de matrícula e identificação fiscal 500 400 997 

Capital social realizado: € 32.500.000,00 
                                   (Entidade Emitente) 
 
 
 
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ 2.600.000 DE 
ACÇÕES ORDINÁRIAS, TITULADAS E AO PORTADOR, 
REPRESENTATIVAS DO AUMENTO DE CAPITAL DE 32.500.000 
EUROS PARA ATÉ 45.500.000 EUROS, DA REDITUS SOCIEDADE 
GESTORA DE PARTICIPAÇÔES SOCIAIS, S.A. 
 

RESULTADOS DA OFERTA E DO RATEIO 
 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, torna-se público que das 
2.600.000 acções ordinárias, tituladas e ao portador, com valor nominal de 5 
euros cada, oferecidas à subscrição dos accionistas da Reditus Sociedade 
Gestora de Participações Sociais, S.A. pelo valor unitário de 8,5 euros, foram 
subscritas: 
 

• 425.830 acções no exercício dos respectivos direitos de subscrição 
• 220 acções de pedidos suplementares em rateio 
• 2.000.000 acções, subscritas pelos accionistas da Tecnidata SGPS, 

S.A.ao abrigo do compromisso de subscrição, na medida em que 
estas não foram subscritas pelos demais destinatários. 

 
Foram assim subscritas um total de 2.426.050 acções, correspondendo a 
93,3% da Oferta Pública de Subscrição, tendo ficado incompleta. 
 
O processo de rateio, entre todos os subscritores que manifestaram interesse 
em subscrever um número de acções superior àquele a que teriam 
proporcionalmente direito, deu lugar à alocação das acções conforme pedido 
do rateio. 
 
A liquidação financeira das acções subscritas no exercício dos direitos de 
subscrição ocorrerá em 22 de Dezembro de 2008 e a liquidação financeira 
das acções atribuídas em rateio em 23 de Dezembro de 2008. 
 



	  

 
 
O pedido de registo do aumento do capital social da Reditus - Sociedade 
Gestora de Participações Sociais, S.A., será apresentado na Conservatória 
do Registo Comercial após a liquidação financeira das acções subscritas em 
execução de pedidos de participação em rateio. 
 
Foi requerida a admissão à negociação das 2.426.050 de acções a emitir à 
Euronext Lisbon. 
 
  
Lisboa, 19 de Dezembro de 2008 
 
  

 
A Emitente 

 
REDITUS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

 
 
 

O Intermediário Financeiro 
 

Banco Efisa, S.A. 
 
 
 
 
 

 


