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At the request of the CMVM, the following 

amendments were introduced: 

Chapter 0 - Compliance Statement 

The indication of the adoption by Reditus of 

Recommendations 6 and 8 of the CMVM on 

the Corporate Governance of Listed Compa-

nies was amended. 

Chapter I - Disclosure of Information 

The wording of the first paragraph of Point 

1.2 was amended 

The share price evolution with identification 

or relevant factors occurring throughout the 

year is in the following graphic in Point1.4 

Further details were provided about the 

information in Point 1.5.  

Chapter II - The Exercise of Shareholder 

Voting and Representation Rights 

The information in Points 2.1 and 2.1.1 was 

given in greater detail. 

Chapter III - Corporate Rules 

The wording of the first paragraph of Point 

3.1 was amended 

 

Chapter IV – Board of Directors 

Further details were provided about the 

information in Point 4.4.  

Por solicitação da CMVM, foram introduzi-

das as seguintes alterações: 

Capítulo 0 - Declaração de Cumprimento 

Foi alterada a indicação da adopção pela 

Reditus das recomendações 6 e 8 da 

CMVM sobre o Governo das Sociedades 

Cotadas. 

Capítulo I - Divulgação de Informação 

Foi alterado o teor do 1º parágrafo do ponto 

1.2. 

Foi incluído o gráfico “Comportamento Bol-

sista” com indicação dos factos mais rele-

vantes ao longo do ano de 2007 no ponto 

1.4. 

Detalhou-se mais a informação do ponto 

1.5. 

Capítulo II - Exercício de direito de voto e 

Representação de Accionistas 

Detalhou-se mais a informação dos pontos 

2.1 e 2.1.1  

Capítulo III - Regras Societárias 

Foi alterado o teor do1º parágrafo do ponto 

3.1 

Capítulo IV - Órgãos de Administração 

Detalhou-se mais a informação do ponto 

4.4. 

Adenda ao Relatório do Governo das Sociedades 

Addendum to the Corporate Governance Report 
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Capítulo 0 -  Declaração de Cumprimento 

Chapter 0 - Compliance Statement 

Nos termos do Regulamento da CMVM N.º 

07/2001, com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento da CMVM Nº 11/2003, 

pelo Regulamento da CMVM Nº 10/2005 e 

pelo Regulamento da CMVM Nº 3/2006, 

indicam-se, discriminadamente, no presente 

Capítulo, as recomendações da CMVM 

sobre o Governo das Sociedades Cotadas 

adoptadas e não adoptadas. Entende-se, 

para este efeito, como não adoptadas as 

recomendações que não sejam seguidas na 

íntegra. 

Under the terms of CMVM Regulation No. 

07/2001, as amended by CMVM Regulation 

No. 11/2003, by CMVM Regulation No. 

10/2005 and by CMVM Regulation No. 

3/2006, this Chapter provides a breakdown 

of the CMVM recommendations on the 

Governance of Listed Companies which 

have and have not been implemented. For 

this purpose, recommendations that are not 

followed in their entirety are deemed to be 

not adopted. 
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Cumprimento 

A Reditus tem um gabinete de apoio ao 

investidor que tem como objectivo asse-

gurar o adequado relacionamento com os 

accionistas, analistas financeiros e as 

entidades reguladoras do mercado de 

capitais, nomeadamente a CMVM e a 

Euronext Lisbon. 

A Reditus disponibiliza um conjunto vasto 

de informações através do seu site na 

Internet: www.reditus.pt. O objectivo é dar 

a conhecer a empresa a investidores, 

analistas e público em geral, facultando o 

acesso permanente a informação relevan-

te e actualizada. Podem, assim, ser con-

sultados dados referentes à actividade da 

empresa, bem como informações especifi-

camente destinadas aos investidores, que 

estão disponíveis na secção 

„Investidores‟. Destas informações desta-

cam-se apresentações de resultados, 

informação privilegiada e outros comuni-

cados à CMVM, relatórios e contas, o 

calendário financeiro, a estrutura accionis-

ta, os órgãos sociais e o desempenho 

bolsista das acções da Reditus. 

I - Divulgação da Informação 

Recomendação 1 

A sociedade deve assegurar a existência 

de um permanente contacto com o merca-

do, respeitando o princípio da igualdade 

dos accionistas e prevenindo as assime-

trias no acesso à informação por parte 

dos investidores. Para tal deve a socieda-

de criar um gabinete de apoio ao investi-

dor. 

Sim 

Recomendações CMVM Medidas Implementadas 
pela Reditus 

II - Exercício do Direito de Voto e 

Representação de Accionistas 

Recomendação 2 

Não deve ser restringido o exercício activo 

do direito de voto, quer directamente, 

nomeadamente por correspondência, quer 

por representação. Considera-se, para 

este efeito, como restrição do exercício 

activo do direito de voto: 

 a) A imposição de uma antecedência do 

depósito ou bloqueio das acções para a 

participação em Assembleia Geral supe-

rior a 5 dias úteis; 

b) Qualquer restrição estatutária do voto 

por correspondência; 

c) A imposição de um prazo de antece-

dência superior a 5 dias úteis para a 

recepção da declaração de voto emitida 

por correspondência; 

d) A não existência de boletins de voto à 

disposição dos accionistas para o exercí-

cio do voto por correspondência. 

Conforme se pode verificar no Capítulo II 

do presente relatório não existem quais-

quer restrições ao exercício do direito de 

voto, quer directamente, nomeadamente 

por correspondência, quer por representa-

ção. 

  

No âmbito desta recomendação, as alí-

neas a), b), c) e d) são cumpridas na tota-

lidade pela Reditus. 

  

Sim 

III - Regras Societárias 

Recomendação 3 

A sociedade deve criar um sistema interno 

de controlo, para a detecção eficaz de 

riscos ligados à actividade da empresa, 

em salvaguarda do seu património e em 

benefício da transparência do seu gover-

no societário. 

Conforme descrito no Capítulo I, ponto 

1.3, a Reditus dispõe de uma unidade de 

Auditoria Interna que tem como função a 

detecção eficaz de riscos ligados à activi-

dade da empresa. 

Sim 
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Compliance 

Reditus has an investor support bureau 

the objective of which is to ensure a good 

relationship with shareholders, financial 

analysts and the capital market regulators, 

in particular CMVM and Euronext Lisbon. 

Reditus provides extensive information on 

its web site: www.reditus.pt. The objective 

of the site is to help investors, analysts 

and the general public become more fa-

miliar with the company, providing perma-

nent access to relevant and updated infor-

mation. They can consult data on the com-

pany‟s activities, as well as access infor-

mation specifically intended for investors, 

available in the „Investor Relations‟ sec-

tion. This information includes presenta-

tions of results, insider information and 

other announcements to CMVM, reports 

and accounts, the financial calendar, 

shareholders structure, statutory boards 

and the performance of Reditus shares.  

I - Disclosure of Information 

Recommendation 1 

The company must ensure that it has 

permanent contact with the market, that 

the principle of equality among sharehold-

ers is upheld and that uneven access of 

investors to information is prevented. To 

these end, companies shall establish an 

investor support office.  

Yes 

CMVM Recommendations  Measures Implemented 
by Reditus  

II - The Exercise of Shareholder Voting 

and Representation Rights 

Recommendation 2 

The active exercise of voting rights, whe-

ther directly, by post or by proxy, should 

not be restricted. To this end, the following 

examples are considered to restrict the 

active exercise of voting rights: 

 a) The imposition of a period of more then 

5 working days between the deposit or 

blocking of shares and access to participa-

tion in the General Meeting;  

b) Any statutory restriction on postal 

voting;  

c) The imposition of a requirement that 

postal votes be received more than 5 days 

in advance;  

d) The non-availability of voting slips for 

shareholders wishing to submit their vote 

by post.  

As can be seen in Chapter II of this report 

there are no restrictions on voting rights, 

whether directly, namely through postal 

votes, or through representation by proxy.  

 

In the context of this recommendation, 

there is full compliance with a), b), c) and 

d) at Reditus.  

Yes 

III - Corporate Rules 

Recommendation 3 

It is recommended that companies esta-

blish an internal control system, for the 

efficient detection of risks linked to their 

activity, as a means of safeguarding their 

assets and enhancing the transparency of 

their corporate governance practices.  

As described in Chapter I, Point 1.3, Redi-

tus has an Internal Audit Committee res-

ponsible for the efficient detection of risks 

associated with the company‟s activity.  

Yes 
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Cumprimento Recomendações CMVM Medidas Implementadas 
pela Reditus 

Recomendação 4 

As medidas que sejam adoptadas para 

impedir o êxito de ofertas públicas de 

aquisição devem respeitar os interesses 

da sociedade e dos seus accionistas. 

Consideram-se nomeadamente contrárias 

a estes interesses as cláusulas defensivas 

que tenham por efeito provocar automati-

camente uma erosão no património da 

sociedade em caso de transição de con-

trolo ou de mudança da composição do 

órgão de administração, prejudicando 

dessa forma a livre transmissibilidade das 

acções e a livre apreciação pelos accio-

nistas do desempenho dos titulares do 

órgão de administração.   

Não se encontram previstas nos Estatutos 

da Sociedade quaisquer medidas que 

visem impedir o êxito de ofertas públicas 

de aquisição. 

Sim 

IV - Órgão de administração 

Recomendação 5 

O órgão de administração deve ser com-

posto por uma pluralidade de membros 

que exerçam uma orientação efectiva em 

relação à gestão da sociedade e aos seus 

responsáveis. 

O Conselho de Administração da Reditus 

é composto por cinco membros que exer-

cem um controlo efectivo sobre a vida 

societária. Durante o exercício de 2007, o 

referido Conselho reuniu, formalmente, 13 

vezes, garantindo o controlo efectivo da 

gestão da sociedade. 

  

Sim 

Não 

 

Recomendação 5-A 

O órgão de administração deve incluir um 

número suficiente de administradores não 

executivos cujo papel é o de acompanhar 

e avaliar continuamente a gestão da 

sociedade por parte dos membros execu-

tivos. Titulares de outros órgãos sociais 

podem desempenhar um papel comple-

mentar ou, no limite, sucedâneo, se as 

respectivas competências de fiscalização 

forem equivalentes e exercidas de facto. 

Durante o ano de 2007, o Conselho de 

Administração não inclui nenhum membro 

não executivo com funções de acompa-

nhamento e avaliação contínua da gestão 

da sociedade por parte dos membros 

executivos. 

 

Recomendação 6 

De entre os membros não executivos do 

órgão de administração deve incluir-se um 

número suficiente de membros indepen-

dentes. Quando apenas exista um admi-

nistrador não executivo este deve ser 

igualmente independente. Titulares inde-

pendentes de outros órgãos sociais 

podem desempenhar um papel comple-

mentar ou, no limite, sucedâneo, se as 

respectivas competências de fiscalização 

forem equivalentes e exercidas de facto 

Conforme referido anteriormente, no 

decurso de 2007, esta recomendação não 

foi adoptada uma vez que o Conselho de 

Administração não inclui nenhum membro 

não executivo. 

 

Não 
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Recommendation 4 

Measures adopted to prevent the success 

of takeover bids should respect the inter-

ests of the company and its shareholders. 

Measures considered contrary to these 

interests include defensive clauses in-

tended to cause an automatic depreciation 

of company assets in the events of a 

transfer of control, or of changes to the 

composition of the board, which prove 

detrimental to the free transferability of 

shares and the free assessment by share-

holders of the performance of members of 

the board. 

The Company‟s Articles of Association do 

not contain any measures aimed at pre-

vent the success of takeover bids.  

Yes 

IV - Board of Directors 

Recommendation 5 

The board should be composed of a num-

ber of members who provide effective 

guidance for the management of the com-

pany and for the persons responsible for 

said management.  

 The Board of Directors of Reditus is com-

posed of five members who exercise ef-

fective control over the day-to-day man-

agement of the company. In 2007, this 

Board met formally 13 times, guaranteeing 

the effective control of management of the 

company. 

Yes 

Compliance CMVM Recommendations  Measures Implemented 
by Reditus  

No 

 

Recommendation 5-A 

The board of directors should include a 

sufficient number of non-executive direc-

tors, whose role it is to continuously moni-

tor and assess the management of the 

company by the executive members of the 

board. Members of other corporate bodies 

may exercise ancillary roles or, at the very 

most, substitute board members, if the 

supervisory powers involved are equiva-

lent and exercised in fact.  

In 2007, the Board of Directors does not 

include any non-executive member with a 

role of continuously monitoring and asses-

sing the management of the company by 

its executive members.  

Recommendation 6 

The non-executive members of the board 

of directors must include a sufficient num-

ber of independent members. When there 

is only one non-executive director, he/she 

must also be independent. Independent 

members of other corporate bodies may 

exercise ancillary roles or, at the very 

most, substitute board members, if the 

supervisory powers involved are equiva-

lent and exercised in fact.  

As referred to previously, in 2007, this 

recommendation was not adopted since 

the Board of Directors does not include 

any non-executive member. 

 

No 
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Cumprimento Recomendações CMVM Medidas Implementadas 
pela Reditus 

Recomendação 7 

O órgão de administração deve criar 

comissões de controlo internas com atri-

buição de competências na avaliação da 

estrutura e governo societários. 

Existem quatro comissões específicas na 

Sociedade: 

 Conselho Estratégico, 

 Comissão de Gestão Económica e 

Financeira, 

 Comissão de Acompanhamento Jurídi-

co-Fiscal, 

 Comissão de Acompanhamento Inter 

relacional. 

Sim * 

 

Não 

Sim 

Recomendação 8 

A remuneração dos membros do órgão de 

administração deve ser estruturada de 

forma a permitir o alinhamento dos inte-

resses daqueles com os interesses da 

sociedade e deve ser objecto de divulga-

ção anual em termos individuais. 

A Sociedade informa sobre as remunera-

ções dos Administradores do Grupo Redi-

tus, mas não de forma individual. 

Recomendação 8-A 

Deve ser submetida à apreciação pela 

Assembleia Geral anual de accionistas 

uma declaração sobre politica de remune-

rações dos órgãos sociais. 

Na última Assembleia Geral, a Comissão 

de Remunerações apresentou uma decla-

ração sobre a política de remunerações 

dos membros dos órgãos sociais relativo 

ao ano de 2007. 

Recomendação 9 

Os membros da Comissão de Remunera-

ções ou equivalente devem ser indepen-

dentes relativamente aos membros do 

órgão de administração 

A Comissão de Remunerações é, actual-

mente, composta pelo Presidente da 

Assembleia Geral, Presidente do Conse-

lho Fiscal e pelo membro Jorge Pereira da 

Costa, todos membros independentes 

face ao órgão de administração. 

Sim 

Recomendação 10 

Deve ser submetida à Assembleia Geral a 

proposta relativa à aprovação de planos 

de atribuição de acções, e/ou de opções 

de aquisição de acções ou com base nas 

variações do preço das acções, a mem-

bros do órgão de administração e/ou tra-

balhadores. A proposta deve conter todos 

os elementos necessários para uma ava-

liação correcta do plano. A proposta deve 

ser acompanhada do regulamento do 

plano ou, caso o mesmo ainda não tenha 

sido elaborado, das condições gerais a 

que o mesmo deverá obedecer. 

 

Não existem planos de atribuição de 

acções e/ou de opções de aquisição de 

acções a membros do órgão de adminis-

tração e/ou a trabalhadores. 

Não aplicável 

* No entanto este não é o entendimento da CMVM, uma vez que, embora existindo as 4 comissões referidas, nenhuma tem 

exclusiva e especificadamente aquelas atribuições. 
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Compliance CMVM Recommendations  Measures Implemented 
by Reditus  

Recommendation 7 

The board of directors shall create internal 

audit committees, with the power to as-

sess the corporate structure and its gov-

ernance.  

There are four specific committees in the 

company: 

 Strategic Committee, 

 Economic and Financial Management 

Committee, 

 Legal and Tax Monitoring Committee, 

 Interrelational Monitoring Committee.  

Yes?* 

No 

Yes 

Recommendation 8 

The remuneration of members of the 

board of directors shall be structured in 

such a way as to permit the interests of 

board members to be in line with those of 

the company, and should be disclosed 

annually in individual terms.  

The Company discloses information on 

the remuneration of Reditus Board Mem-

bers, but not on an individual level. 

Recommendation 8-A 

A declaration on the policy for remunerat-

ing members of a company‟s corporate 

bodies shall be submitted to the attention 

of shareholders at the annual general 

meeting.  

At the last General Meeting, the Remu-

neration Committee presented a declara-

tion on the policy for remunerating mem-

bers of the company‟s corporate boards 

for the year 2007.  

Recommendation 9 

Members of the Remuneration Committee 

or equivalent shall be independent as 

regards the members of the board of di-

rectors.  

The Remuneration Committee is presently 

composed by the Chairman of the General 

Meeting, the Chairman of the Supervisory 

Board and the member Jorge Pereira da 

Costa, all independent members as re-

gards the board of directors.  

Yes 

Recommendation 10 

A proposal shall be submitted to the 

Shareholders general meeting with regard 

to the approval of plans for the allotment 

of shares, and/or options to purchase 

shares or based on variations in share 

prices, to members of the board of direc-

tors and/or employees. Said proposal shall 

contain all information necessary to en-

sure that the plan is correctly assessed. 

The proposal should be accompanied by 

the rules of application for the plan, or, if 

these have not yet been drafted, by the 

general conditions for the plan.  

There are no plans for the allotment of 

shares and/or options to purchase shares 

to members of the board of directors and/

or employees.  

Not applicable  

* However this is not the understanding of the CMVM, since, despite the existence of the 4 aforementioned committees, none 

of them holds those powers exclusively and specifically.   
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Cumprimento Recomendações CMVM Medidas Implementadas 
pela Reditus 

Sim 

Não Aplicavel 

Recomendação 10-A 

 A sociedade deve adoptar uma política 

de comunicação de irregularidades alega-

damente ocorridas no seio da sociedade, 

com os seguintes elementos: indicação 

dos meios através dos quais as comunica-

ções de práticas irregulares podem ser 

feitas internamente, incluindo as pessoas 

com legitimidade para receber comunica-

ções, indicação do tratamento a ser dado 

às comunicações, incluindo tratamento 

confidencial, caso assim seja pretendido 

pelo declarante. As linhas gerais desta 

política devem ser divulgadas no relatório 

do governo das sociedades. 

No âmbito da implementação do novo 

modelo de governo societário, o Conselho 

de Administração da Reditus adoptou uma 

politica de comunicações de irregularida-

des conforme se descreve no Capítulo IV, 

no ponto 4.5. 

  

V -  Investidores Institucionais 

Recomendação 11 

Os investidores institucionais devem 

tomar em consideração as suas responsa-

bilidades quanto a uma utilização diligen-

te, eficiente e critica dos direitos inerentes 

aos valores mobiliários de que sejam 

titulares ou cuja gestão se lhes encontre 

confiada, nomeadamente quanto aos 

direitos de informação e de voto. 

Sociedade não é um investidor institucio-

nal 
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Compliance CMVM Recommendations  Measures Implemented 
by Reditus  

Yes 

Not Applicable  

Recommendation 10-A 

 The company shall adopt a policy 

whereby alleged irregularities occurring 

within the company are reported, contain-

ing the following information: The method 

through which the irregular practices are 

reported internally, including the persons 

permitted to receive such information and 

the manner in which such reports are to 

be dealt with, including confidential treat-

ment of the information, if such is the wish 

of the person reporting. The general 

themes of this policy should be disclosed 

in the corporate governance report.  

In the framework of the implementation of 

the new corporate governance model, the 

Board of Directors of Reditus adopted a 

policy of reporting irregularities as de-

scribed in Chapter IV, paragraph 4.5.    

V -  Institutional Investors 

Recommendation 11 

Institutional investors should take into 

consideration their responsibility to con-

tribute to the diligent, efficient and critical 

use of the rights conferred on to them by 

the securities they hold or whose manage-

ment has been entrusted to them, particu-

larly with regard to information and voting 

rights.  

The Company is not an institutional inves-

tor.  
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Capítulo I - Divulgação de Informação 

Chapter I - Disclosure of Information 

1.1. Estrutura Organizativa e Repartição 

de Competências  

Em termos organizacionais, o Grupo Redi-

tus encontra-se estruturado em duas áreas 

de negócios: Outsourcing de Serviços e 

Soluções de Engenharia e Mobilidade.  

A área de Outsourcing de Serviços está 

dividida em 3 actividades: Suporte Integrado 

ao Negócio (front-office e back-office), Out-

sourcing de Infra-estruturas Informáticas e 

IT Consulting. 

A área de Soluções de Engenharia e Mobili-

dade engloba os negócios de Sistemas de 

Engenharia, Sistemas de Mobilidade e Per-

sonalização de Documentos Financeiros. 

A gestão de cada actividade de negócio é 

assegurada segundo os princípios de auto-

nomia de gestão e de acordo com os crité-

rios e orientações que derivam do Orçamen-

to Anual de cada área, revisto e aprovado 

anualmente pelas respectivas áreas e pelo 

Conselho de Administração da Reditus. As 

orientações estratégicas, operacionais e de 

investimento dos vários negócios são defini-

dos no Orçamento Anual cujo controlo é 

regulado de forma permanente no âmbito de 

um sistema de controlo de gestão conduzi-

do pela Administração do Grupo.  

A Reditus SGPS, SA é a holding do grupo 

responsável pelo desenvolvimento estratégi-

co bem como pela gestão global das dife-

rentes áreas de negócio.  

A Reditus Gestão, SA é a sub-holding que 

detém as participações sociais nas diferen-

tes áreas de negócio do Outsourcing de 

1.1. Organisational Structure and Distri-

bution of Powers  

In organisational terms, the Reditus Group is 

divided into two business areas: Services 

Outsourcing and Engineering and Mobility 

Solutions.  

The Services Outsourcing area is divided 

into 3 activities: Integrated Business Support 

(front-office and back-office), IT Infrastructu-

re Outsourcing and IT Consulting. 

The area of Engineering and Mobility Sys-

tems includes Engineering Systems, Mobility 

Systems and Personalization of Financial 

Documents. 

Each business activity is managed accor-

ding to the principles of management auto-

nomy and in accordance with the criteria 

and guidelines derived from the Annual 

Budget for each area, reviewed and appro-

ved annually by the respective areas and by 

the Reditus Board of Directors. The strate-

gic, operational and investment guidelines of 

the different business units are defined in 

the Annual Budget whose control is regula-

ted continuously by a management control 

system conducted by the Group Directors.  

Reditus SGPS, SA is the group‟s holding 

company responsible for strategic develop-

ment as well as for the overall management 

of the different areas of business.  

Reditus Gestão, SA is the sub-holding that 

holds the share capital in the subsidiarie‟s 

involved in each of the different business 

areas of Services Outsourcing, and concen-

trates the functional areas of management 

O Grupo Reditus encontra-se 

estruturado em duas áreas de 

negócios: Outsourcing de Servi-

ços e Soluções de Engenharia e 

Mobilidade 

 

The Reditus Group is divided into 

two business areas: Services 

Outsourcing and Engineering and 

Mobility Solutions  
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Serviços e concentra as áreas funcionais de 

apoio à gestão do Grupo: Marketing e 

Comunicação, Comercial, Contabilidade, 

Jurídica, Recursos Humanos, Relação com 

Investidores, Controle de Gestão.  

 

1.1.1. Organigrama  

 

1.1.2. Pelouros dos Membros do Conse-

lho de Administração  

Os pelouros dos membros do Conselho de 

Administração são distribuídos da seguinte 

forma: 

support for the Group: Marketing and Com-

munication, Commercial, Accounts, Legal, 

Human Resources, Investor Relations, 

Management Control.  

 

 

1.1.1. Organization Chart  

 

1.1.2. Responsabilities of the Members of 

the Board of Directors  

The duties of the Members of the Board of 

Directors are distributed as follows: 

Membro do Conselho de Administração 

Member of the Board of Directors  

Pelouros 

Responsabilities 

Frederico José Appleton Moreira Rato 

Presidente (Chairman) 

Coordenação do Conselho, Estratégia, Recursos Humanos, Comunicação e Compliance. 

Board Coordination, Strategy, Human Resources, Communication and Compliance. 

José António da Costa Limão Gatta 

Acompanhamento das sociedades operacionais que compõem o Grupo Reditus no estrangeiro e de 

dinamização das parcerias internacionais. 

Monitoring of the operational companies that comprise the Reditus Group abroad and development of 

international partnerships  

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos 

Jurídico e implementação de novos desenvolvimentos 

Legal and implementation of new developments  

António do Pranto Nogueira Leite 

Relações com o mercado de capitais e accionistas e supervisão dos assuntos contabilísticos e de 

prestação de contas. 

Relations with the capital market and shareholders and supervision of accounts and the reporting 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira 

C.O.O. 

Coordenação das actividades operacionais que compõem o Grupo Reditus em Portugal e dinamização 

das parcerias estabelecidas 

Coordination of the operating activities of the Reditus Group in Portugal and leveraging of established 

partnerships  
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1.2. Specific Company Committees  

There are 4 specific committees in the Redi-

tus Group coordinated by the independent 

director António Nogueira Leite whose coor-

dinated operation permits constant assess-

ment of compliance with the rules concern-

ing corporate governance structure. The 

committees have the following composition 

and powers: 

- Strategic Committee: this body is respon-

sible for assisting the Board of Directors in 

the pursuit of its commercial goals and in the 

definition of solutions for the medium and 

long term corporate reality. Its members are 

Luis Manuel Mena Gravito, Jorge Pereira da 

Costa, Prof. Manuel Valssassina Heitor 

(currently with his term of office suspended 

due to government duties), Prof. António 

Monteiro Fernandes and António Magalhães 

Cardoso. 

- Economic and Financial Management 

Committee: the main objective of this body 

is to assist the Board of Directors in the 

adequate supervision of control mechanisms 

for the economic and financial situation, and 

in the control of companies integrating the 

Reditus Group. Its members are Prof. Rui 

Alpalhão and Miguel Garcia Lopes. 

- Legal and Tax Monitoring Committee: 

this body as the specific objective to assist 

the Board of Directors in updating the struc-

tures and procedures of Reditus Group com-

panies, in order to keep up with the ongoing 

evolution in the legal and tax system. Its 

members are Rui António Gomes Nasci-

mento Barreira and José Maria Rebelo de 

Andrade e Sousa. 

- Interrelational Monitoring Committee: 

the mission of this body is to assist the 

Board of Directors in the definition of profiles 

and characteristics for its strategic partners, 

customers, personnel, employees and 

agents and in the creation of a standard of 

conduct in the company‟s relations with 3rd. 

party. Its members are Diogo Lacerda 

Machado and José Gonçalo Maury.  

We believe that we are in compliance with 

recommendation 7 which suggests that the 

board of directors should create internal 

audit committees with the power to assess 

the corporate structure and its governance. 

However this is not the understanding of the 

CMVM, since, despite the existence of the 4 

aforementioned committees, none of them 

holds those powers exclusively and specifi-

cally.  

1.2. Comissões Específicas da Sociedade  

Existem 4 comissões específicas no Grupo 

Reditus coordenadas pelo administrador 

independente António Nogueira Leite, cujo o 

funcionamento articulado permite uma ava-

liação constante do cumprimento das regras 

relativas à estrutura dos governos societá-

rios. As comissões têm as seguintes compo-

sição e competências: 

- Conselho Estratégico: este órgão tem 

como competências assistir o Conselho de 

Administração na prossecução dos seus 

objectivos comerciais e na definição de 

soluções para a realidade empresarial a 

médio e longo prazo. É composto pelo Dr. 

Luis Manuel Mena Gravito, Dr. Jorge Perei-

ra da Costa, Prof. Engº. Manuel Valssassina 

Heitor (actualmente com mandato suspenso 

por virtude do exercício de funções governa-

tivas), Prof. Doutor António Monteiro Fer-

nandes e Dr. António Magalhães Cardoso. 

- Comissão de Gestão Económico-

Financeira: este órgão tem como objectivo 

principal assistir o Conselho de Administra-

ção na verificação adequada dos instrumen-

tos de supervisão da situação económico-

financeira e no exercício da função de con-

trolo das empresas integradas no Grupo 

Reditus. É composto pelo Professor Doutor 

Rui Alpalhão e Dr. Miguel Garcia Lopes. 

- Comissão de Acompanhamento Jurídi-

co-Fiscal: este órgão tem como especial 

objectivo assistir o Conselho de Administra-

ção na actualização das suas estruturas e 

procedimentos das empresas integradas no 

grupo Reditus à evolução permanente do 

ordenamento jurídico e fiscal. É composta 

pelo Dr. Rui António Gomes Nascimento 

Barreira e Dr. José Maria Rebelo de Andra-

de e Sousa. 

- Comissão de Acompanhamento Inter-

Relacional: este órgão tem como missão 

assistir o Conselho de Administração na 

definição dos perfis e características dos 

seus parceiros estratégicos, clientes, traba-

lhadores, colaboradores e comissários e 

criação de um padrão de comportamento 

nas relações da sociedade com o exterior. É 

composta pelo Dr. Diogo Lacerda Machado 

e Dr. José Gonçalo Maury.  

Entendemos que cumprimos com a reco-

mendação 7 que sugere que o órgão de 

administração deve criar comissões de con-

trolo internas com atribuição de competên-

cias na avaliação da estrutura e governo 

societários. No entanto este não é o enten-

dimento da CMVM, uma vez que, embora 
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existindo as 4 comissões referidas, nenhu-

ma tem exclusiva e especificadamente 

aquelas atribuições. 

1.3. Sistema de Controlo de Risco  

No sentido de dar cumprimento à Recomen-

dação 3, e, assim, aumentar a informação 

transmitida ao mercado, e em particular aos 

seus accionistas, o Conselho de Administra-

ção deliberou criar um sistema de controlo 

interno para uma detecção eficaz de riscos 

ligados à sua actividade, em salvaguarda do 

seu património e em beneficio da transpa-

rência do seu governo societário. 

São, nomeadamente, considerados como 

principais riscos a evitar: 

 Excessiva concentração de projectos 

em reduzido número de clientes; 

 Estabelecimento de plafonds e investi-

mentos desproporcionados em função 

dos serviços a prestar e das operativas 

a montar; 

  Contratualização rígida em termos de (i) 

penalizações por atrasos ou incumpri-

mentos dos objectivos estabelecidos 

com os clientes (ii) dilação dos prazos 

de recebimento dos clientes (iii) outras 

condições onerosas; 

 Deficiente gestão da carteira de colabo-

radores, com o inerente acréscimo de 

custos;  

 Deperecimento rápido das soluções 

informáticas desenvolvidas para os 

clientes,  

 Incompreensão ou o desajustamento 

perante as necessidades dos clientes ou 

das exigências do mercado. 

Para tanto, foi decidido cometer a uma uni-

dade de auditoria interna uma nova respon-

sabilidade, de auditar a actividade de todas 

as áreas relevantes de todas as empresas 

do grupo Reditus, considerando-se para o 

efeito todas as que se encontram no seu 

perímetro de consolidação. 

Assim, a auditoria deverá realizar um con-

trolo continuado sobre as seguintes áreas: 

 Financeira (contabilidade, reporting, 

orçamento) 

 Recursos humanos (recrutamento e 

gestão) 

 Comercial (clientes/fornecedores, con-

trolo de qualidade) 

1.3. Risk Control System  

In order to comply with Recommendation 3 

and thus increase the information disclosed 

to the market, and specifically to its share-

holders, the Board of Directors decided to 

create an internal control system for effec-

tive detection of risks associated with its 

activity, safeguarding its assets and benefit-

ing the transparency of its corporate govern-

ance. 

The main risks to be avoided include: 

 Excessive concentration of projects in a 

reduced number of customers; 

 Establishment of ceilings and adequacy 

levels for investments given the services 

to be provided and the operations to be 

set up; 

 Inflexible contractual relations in terms of 

(i) penalties for delays or noncompliance 

with objectives laid down with customers 

(ii) extension of customer payment terms 

(iii) other penalising terms and condi-

tions; 

 Deficient management of the workforce, 

with the inherent increase in costs;  

 Quick depreciation of IT solutions devel-

oped for customers,  

 Misinterpretation or mismatch of re-

sources in fare of customers  or market 

requirements. 

To this end, the decision was taken to en-

trust an internal audit committee with new 

responsibility of auditing the activities in all 

significant areas of the Reditus Group com-

panies, considered for this purpose all those 

that are within its scope of consolidation. 

Thus, the audit should perform continuous 

control of the following areas: 

 Financial (accounts, reporting, budget) 

 Human resources (recruitment and man-

agement) 

 Commercial (customers/suppliers, qual-

ity control) 

 Administrative (collectibles, security, 

others) 

 Legal 

The Internal Audit committee is headed by 

the legal department head, who calls upon 

the member of his staff required to carry out 

the entrusted responsibilities, and it shall 

have powers, whenever deemed necessary 
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 Administrativa (cobranças, segurança, 

outros) 

 Jurídica 

A unidade de Auditoria Interna é chefiada 

pelo responsável jurídico e integra os ele-

mentos do Departamento Jurídico que em 

cada momento seja por aquele entendido 

como conveniente, e terá poderes para, 

sempre que entendido necessário pelo seu 

responsável, solicitar aos Directores de 

cada um dos referidos pelouros, informa-

ções e esclarecimentos sobre os respecti-

vos dossiers. 

A unidade interna de auditoria implementa 

como procedimentos de auditoria, para além 

de outros que venha a entender adequados, 

a elaboração de uma listagem exaustiva de 

tarefas, regras e exigências que cada 

departamento deve cumprir, no âmbito das 

respectivas funções e competências, e a 

fiscalização permanente do cumprimento 

dessas obrigações. 

 

1.4. Evolução da cotação das acções da 

Sociedade  

A Reditus SGPS, S.A. é uma sociedade 

cotada na Bolsa de Valores de Lisboa des-

de 1987, com um capital social de trinta e 

dois milhões e quinhentos mil euros, repre-

sentado por seis milhões e quinhentas mil 

acções de valor nominal unitário de cinco 

euros. A Reditus SGPS, S.A. foi classificada 

como pertencendo ao sector do software e 

serviços informáticos (sector 97), subsector 

dos serviços informáticos (972) de acordo 

com a classificação sectorial da FTSE. Na 

praça de Lisboa, encontram-se classificadas 

no mesmo subsector as sociedades cota-

das, Novabase, SA e Pararede, SA. 

No encerramento da Euronext Lisbon em 31 

de Dezembro de 2007, a última cotação do 

ano foi de 9.20 euros; em consequência, a 

capitalização bolsista das acções da Redi-

tus era de 59.800.000 euros nessa data. 

As acções da Reditus SGPS foram transac-

cionadas em todas as sessões normais da 

Bolsa, tendo-se movimentado durante o ano 

de 2007 um total de 9.065.518 acções, 

representando um valor de 50.046.617 

euros. 

O número médio diário de acções transac-

cionadas fixou-se em cerca de 36 mil títulos 

(0,55% do capital social), correspondente a 

uma valor médio diário de 196.261 euros. 

by its head, to ask the Directors responsible 

for the aforementioned duties, for informa-

tion and clarifications on their files. 

The internal audit committee implements as 

auditing procedures, in addition to others 

that it may deem appropriate, the establish-

ment of a comprehensive list of tasks, rules 

and requirements that each department 

should comply with, in connection with their 

duties and competences, and the permanent 

supervision of compliance with these obliga-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Company share prices  

Reditus SGPS, SA is a company listed on 

the Lisbon Stock Exchange since 1987, with 

nominal share capital of thirty-two million, 

five hundred thousand euros, represented 

by six million, five hundred thousand shares 

with a unit par value of five euros. Reditus 

SGPS, SA was classified as belonging to 

the sector of software and computer ser-

vices (sector 97), subsector of computer 

services (972) according to the FTSE classi-

fication. On the Lisbon stock exchange, 

other listed companies classified in the 

same subsector are Novabase, SA and 

Pararede, SA. 

At the close of Euronext Lisbon on 31 De-

cember 2007, the final share price for the 

year was 9.20 euros; consequently, the 

market capitalisation of the Reditus shares 

was of 59,800,000 euros on that date. 

Reditus SGPS shares were traded on all the 

normal Stock Exchange trading days, and in 

2007 a total of 9,065,518 shares were 

traded, representing a value of 50,046,617 

euros.  

The average daily number of shares traded 

was around 36 thousand (0.55% of the 

share capital), corresponding to an average 

daily value of 196,261 euros.  

The closing price of Reditus shares was, as 

noted above, €9.20, 163% over the closing 
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price for the previous year of €3.50, well 

above the 16.0% rise in the main Portu-

guese stock index - PSI 20 - in 2007. 

The share price evolution with identification 

or relevant factors occurring throughout the 

year is in the following graphic.  

 

 

 

 

1.4.1. Publication of privileged informa-

tion 

In 2007, Reditus disclosed the following 

insider information to the market: 

04.12.2007 

Qualifying holding 

Reditus announced that the shareholder 

Courical Holding BV acquired 5,000 shares, 

now holding 979,267 shares, representing 

15.07% of its share capital, corresponding to 

15.19% of the voting rights. It is further an-

nounced that Courical Holding, B.V. is held 

indirectly by Miguel Pais do Amaral, for 

which reason the aforementioned voting 

rights are attributed to him. 

30.11.2007 

Qualifying holding 

Reditus announced that Inventum, SGP, 

Lda, a company held directly by Miguel 

Ferreira, who is also its general manager 

(besides Director of Reditus SGPS, SA) 

acquired 274,369 shares, representing 

4.221% of its share capital and correspond-

A cotação de fecho das acções da Reditus 

foi, como referido, de 9,20 euros, 163% 

acima do preço de fecho do ano anterior de 

3,50 euros, registando uma valorização 

muito superior à verificada no principal índi-

ce bolsista português - PSI 20 - que valori-

zou cerca de 16% em 2007. 

A evolução da cotação com identificação 

dos factos mais relevantes ocorridos ao 

longo do ano consta do gráfico seguinte. 

 

1.4.1. Publicação de Informação Privile-

giada 

Durante o ano de 2007, a Reditus divulgou 

as seguintes informações privilegiadas ao 

mercado: 

04.12.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o accionista Cou-

rical Holding B.V adquiriu 5.000 acções, 

passando a deter 979.267 acções, repre-

sentativas de 15,07% do seu capital social, 

correspondentes a 15,19% dos direitos de 

voto. Informou também que a Courical Hol-

ding, B.V. é detida indirectamente pelo 

Engº. Miguel Pais do Amaral, pelo que lhe 

são imputáveis os referidos direitos de voto. 

30.11.2007 

Participação qualificada 

A Reditus comunicou que a Inventum, SGP, 

Lda, sociedade detida directamente pelo Dr. 

Miguel Ferreira, da qual é também gerente, 

(além de Administrador da Reditus 

S.G.P.S., S.A.) adquiriu 274.369 acções, 
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representativas de 4,221% do seu capital 

social e correspondentes a 4,253% dos 

direitos de voto. Informou também que esta 

participação deve ser imputada ao Dr. Rui 

Miguel de Freitas e Lamego Ferreira que 

detém directamente 234.204 acções da 

sociedade Reditus S.G.P.S, perfazendo no 

total 508.573 acções que são representati-

vas de 7,824% do capital social e corres-

pondem a 7,884% dos direitos de voto. 

30.11.2007 

Participação qualificada 

A Reditus comunicou que o Dr Miguel Fer-

reira alienou 274.369 acções representati-

vas de 4,221% do seu capital social e cor-

respondentes a 4,253% dos direitos de voto. 

23.11.2007  

Participação qualificada 

A Reditus comunicou que a Plurimédia, S.A 

alienou 250.000 acções representativas de 

3,85% do seu capital social, corresponden-

tes a 3,88% dos direitos de voto. Na 

sequência da referida transacção, a Pluri-

média, 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, represen-

tativas de 14,52% do capital social, corres-

pondentes a 14,40% dos direitos de voto, da 

Reditus – SGPS, S.A. 

29.10.2007  

Reditus informa sobre Resultados do 3º 

Trimestre de 2007 

Volume de negócios de 20,1 M€ (+9% YoY), 

EBITDA de 2,5 M€ (+59% YoY) e Resulta-

dos Líquidos de 0,54 M€ (+188% YoY) 

16.10.2007  

Reditus informa sobre novos contratos  

A Reditus assinou, durante o ano de 2007, 

novos contratos no valor de 16,9 Milhões de 

Euros. Destes, 11,6 Milhões de Euros na 

área de Outsourcing de Serviços e 5,3 

Milhões de Euros em encomendas na área 

de Engenharia e Mobilidade. 

12.10.2007  

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que Fernando Manuel 

Cardoso Malheiro da Fonseca Santos 

renunciou ao cargo de Administrador da 

ELAO, SGPS, SA. Assim, os 11,54% de 

ing to 4.253% of the voting rights. It also 

announced that this holding should be attrib-

uted to Rui Miguel de Freitas e Lamego 

Ferreira who directly holds 234,204 shares 

in the company Reditus SGPS, making a 

total of 508,573 shares which represent 

7.824% of the share capital and correspond 

to 7.884% of the voting rights. 

30.11.2007 

Qualifying holding 

Reditus announced that Miguel Ferreira sold 

274,369 shares representing 4.221% of its 

share capital and corresponding to 4.253% 

of the voting rights. 

23.11.2007  

Qualifying holding 

Reditus announced that Plurimédia, SA sold 

250,000 shares representing 3.85% of its 

share capital and corresponding to 3.88% of 

the voting rights. Following that transaction, 

Plurimédia, SA now directly holds 92,695 

shares, representing 1.43% of the share 

capital, corresponding to 1.44% of the voting 

rights, in Reditus – SGPS, SA and, indi-

rectly, 936,310 shares, representing 14.52% 

of the share capital, corresponding to 

14.40% of the voting rights, in Reditus – 

SGPS, SA. 

29.10.2007  

Reditus reports on Results of the 3rd 

Quarter of 2007 

Turnover of €M20.1 (+9% YoY), EBITDA of 

€M2.5 (+59% YoY) and Net Profit of €M0.54 

(+188% YoY) 

16.10.2007  

Reditus reports on new contracts 

In 2007, Reditus signed new contracts to the 

value of 16.9 million euros. Of these, 11.6 

million euros in the area of Services Out-

sourcing and 5.3 million euros in orders in 

the area of Engineering and Mobility. 

12.10.2007  

Qualifying holding  

Reditus announced that Fernando Manuel 

Cardoso Malheiro da Fonseca Santos re-

signed from his office as Director of ELAO, 

SGPS, SA. Thus, the 11.54% of voting 

rights resulting from 750,127 shares in Redi-

tus, SGPS SA that Fernando Manuel Car-

doso Malheiro da Fonseca Santos held, at 

the date of the resignation, are no longer 

http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=130
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attributed to ELAO SGPS SA. Following this, 

a total of 17.64% of the share capital and 

17.78% of the voting rights in REDITUS, 

SGPS, SA, are now attributable to ELAO, 

resulting from 1,146,742 shares that ELAO, 

SGPS, SA holds. 

20.09.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that José Rodrigues 

Teixeira sold the entirety of the shares that 

he held, more than 2% of its share capital. 

19.09.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that the shareholder 

Plurimédia, SA holds directly and indirectly 

660,959 shares, representing 10,169% of its 

share capital and 10,252% of its voting 

rights. It also announced that Plurimédia, SA 

is held indirectly by Miguel Pais do Amaral, 

for which reason the aforementioned voting 

rights are attributed to him. 

18.09.2007  

Qualifying holding  

Reditus announced that the shareholder 

Credit Suisse Securities (Europe) Limited 

sold the entirety of the shares it held in the 

company, correspondents to 4.98% of the 

share capital and 5.02% of the voting rights. 

18.09.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that the shareholder 

Plurimédia, SA holds directly and indirectly 

632,612 shares, representing 9.732% of its 

share capital and 9.813% of its voting rights. 

17.09.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that Plurimédia, SA 

holds directly 158,223 shares representing 

2.434% of its share capital and correspond-

ing to 2.454% of the voting rights. 

26.07.2007  

Qualifying holding  

Reditus announced that Credit Suisse Secu-

rities (Europe) Limited holds 157,794 shares 

representing 2.43% of its share capital, cor-

responding to 2.45% of the voting rights. 

25.07.2007 

Reditus reports on the results of the first 

direitos de voto emergentes das 750.127 

acções da REDITUS, SGPS SA dos quais 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos era titular, à data da produ-

ção dos efeitos da renúncia, deixam de ser 

imputáveis à ELAO SGPS SA. Na sequên-

cia destes factos, passam a ser imputáveis 

à ELAO um total de 17,64% do capital social 

e 17,78% dos direitos de voto da REDITUS, 

SGPS, SA, emergentes das 1.146.742 

acções de que a ELAO, SGPS, SA é titular. 

20.09.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que José Rodrigues 

Teixeira alienou a totalidade da participação 

que detinha, superior a 2% do seu capital 

social. 

19.09.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o accionista Pluri-

média, S.A detém directa e indirectamente 

660.959 acções, representativas de 

10.169% do seu capital social e de 10.252% 

dos direitos de voto. Informou também que 

a Plurimédia, S.A é detida indirectamente 

pelo Engº. Miguel Pais do Amaral, pelo que 

lhe são imputáveis os referidos direitos de 

voto. 

18.09.2007  

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o accionista Cre-

dit Suisse Securities (Europe) Limited alie-

nou a totalidade das acções, que detinha na 

Sociedade, correspondentes a 4,98% do 

capital social e a 5,02% dos direito de voto. 

18.09.2007  

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o accionista Pluri-

média, S.A detém directamente e indirecta-

mente 632.612 acções, representativas de 

9,732% do seu capital social, corresponden-

tes a 9,813% dos direitos de voto. 

17.09.2007  

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que a Plurimédia, S.A 

detém directamente 158.223 acções, repre-

sentativas de 2,434% do seu capital social, 

correspondentes a 2,454% dos direitos de 

voto. 

26.07.2007  
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Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o Credit Suisse 

Securities (Europe) Limited detém 157.794 

acções representativas de 2,43% do seu 

capital social, correspondentes a 2,45% dos 

direitos de voto. 

25.07.2007 

Reditus informa sobre resultados do 

primeiro semestre de 2007 

Volume de negócios de 13,1 M€ (+13% 

YoY), EBITDA de 1,8 M€ (+47% YoY) e 

Resultados Líquidos de 0,51 M€ (+238% 

YoY) 

17.07.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o Millennium bcp 

– Gestão de Fundos de Investimento, S.A 

reduziu a sua participação, para 101.343 

acções correspondentes a 1,56% do seu 

capital social e a 1,57% dos direitos de voto 

da referida sociedade. 

16.07.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que Fernando dos 

Santos André deixou de ter uma participa-

ção qualificada, passando a deter 125 

576,representativas de 1,93 % do seu capi-

tal social e de 1,946 % dos direitos de voto. 

21.06.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que Fernando dos 

Santos André detém 134 576 acções, repre-

sentativas de 2,07 % do capital social e de 

2,086 % dos direitos de voto. 

01.06.2007  

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que José Rodrigues 

Teixeira detém e 138.000 acções, represen-

tativas de 2,12% do capital social. 

25.05.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o seu Administra-

dor Rui Miguel de Freitas Lamego Ferreira 

detém 325.835 acções, representativas de 

5,013% do capital social e de 5,05% dos 

direitos de voto. 

16.05.2007 

Participação qualificada  

half of 2007 

Turnover of €M13.1 (+13% YoY), EBITDA of 

€M1.8 (+47% YoY) and Net Profit of €M0.51 

(+238% YoY) 

17.07.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that Millennium bcp – 

Gestão de Fundos de Investimento, SA 

reduced its holding to 101,343 shares corre-

sponding to 1.56% of its share capital and 

1.57% of the voting rights in the company. 

16.07.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that Fernando dos San-

tos André no longer has a qualifying holding, 

now holding 125,576 shares, representing 

1.93 % of its share capital and 1.946% of 

the voting rights. 

21.06.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that Fernando dos San-

tos André holds 134,576 shares, represent-

ing 2.07% of the share capital and 2.086% 

of the voting rights. 

01.06.2007  

Qualifying holding  

Reditus announced that José Rodrigues 

Teixeira holds 138,000 shares, representing 

2.12% of the share capital. 

25.05.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that its Director Rui 

Miguel de Freitas Lamego Ferreira holds 

325,835 shares, representing 5.013% of the 

share capital and 5.05% of the voting rights. 

16.05.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that its Chairman of the 

Board of Directors, Frederico Moreira Rato 

acquired 32,000 shares, and now holds 

325,967 representing 5.01% of the share 

capital and 5.05% of voting rights. It also 

announced that the qualifying holding in 

question should be attributed to Lisorta, 

Estufas e Assistência Técnica, Lda. and 

TORA, Sociedade Imobiliária, SA, 

14.05.2007 

Reditus reports on 1st Quarter Results 

http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=99
http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=99
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for 2007 

Turnover of €M6.0 (+9% YoY), EBITDA of 

€M0.814 (+48% YoY) and Net Profit of 

€M0.313 (+3% YoY) 

08.05.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that its Director Rui 

Miguel de Freitas Lamego Ferreira holds 

131,851 shares, representing 2.03% of the 

share capital and 2.028% of the voting 

rights. 

30.04.2007 

Qualifying holding  

Reditus announced that its Director Fer-

nando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos holds 662,431 shares, 

representing 10.19% of its share capital and 

10.27% of the voting rights. It also an-

nounced that this qualifying holding should 

be attributed to ELAO, SGPS, SA which, in 

turn, directly holds 975,000 shares, repre-

senting 15% of the share capital and 

15.11% of the voting rights.  

16.04.2007 

Reditus reports on new contracts  

Reditus, SGPS signed new contracts in the 

area of Services Outsourcing that totalled 

5.3 million euros in the first three months of 

2007. This value is 20% higher than in the 

first quarter of 2006.  

13.03.2007 

Reditus reports on Annual Results 2006 

Turnover of €M25.5 (+28% YoY), EBITDA of 

€M2.2 (+48% YoY) and Net Profit of €M0.2 

(vs. €M2.7 in 2005). 

23.02.2007 

Annual General Meeting 

Reditus, SGPS calls its shareholders for the 

Annual General Meeting to be held at the 

headquarters of the Company, on 28 March 

2007, at 17.00.  

 

 

 

 

 

 

A Reditus comunicou que o seu Presidente 

do Conselho de Administração, Frederico 

Moreira Rato adquiriu, 32.000 mil acções, 

passando a ser titular de 325.967 acções 

representativas de 5,01 % do capital social 

e 5,05% dos direitos de voto. Informou tam-

bém que a participação qualificada em refe-

rência deve ser imputada à Lisorta, Estufas 

e Assistência Técnica, Ldª e TORA, Socie-

dade Imobiliária, SA, 

14.05.2007 

Reditus informa sobre resultados do 1º 

Trimestre de 2007 

Volume de negócios de 6,0 M€ (+9% YoY), 

EBITDA de 0,814 M€ (+48% YoY) e Resul-

tados Líquidos de 0,313 M€ (+3% YoY) 

08.05.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o seu Administra-

dor Rui Miguel de Freitas Lamego Ferreira 

detém 131.851 acções, representativas de 

2,03% do capital social e de 2, 028% dos 

direitos de voto. 

30.04.2007 

Participação qualificada  

A Reditus comunicou que o seu Administra-

dor Fernando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos, detém 662.431 acções, 

representativas de 10,19% do seu capital 

social e 10,27%dos direitos de voto. Infor-

mou também que esta participação qualifi-

cada deve ser imputada à ELAO, SGPS, SA 

que, por sua vez é directamente, titular de 

975.000 acções, representativas de 15% do 

capital social e 15,11% dos direitos de voto.  

16.04.2007 

Reditus informa sobre novos contratos 

A Reditus, SGPS assinou novos contratos 

na área de Outsourcing de Serviços que 

totalizam os 5,3 milhões de euros nos pri-

meiros três meses de 2007. Este valor 

representa mais 20% que no primeiro tri-

mestre de 2006.  

13.03.2007 

Reditus informa sobre Resultados 

Anuais 2006 

Volume de negócios de 25,5M€ (+28% 

YoY), EBITDA de 2,2M€ (+48% YoY) e 

Resultados Líquidos de 0,2M€ (vs. 2,7 M€ 

em 2005). 

23.02.2007 

http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=61
http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=38
http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=38
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 Assembleia Geral Anual 

Reditus, SGPS convoca os seu accionistas 

para a Assembleia Geral Anual a realizar na 

sede da Sociedade, no dia 28 de Março de 

2007, pelas 17 horas.  

Após o termo do exercício, a Reditus divul-

gou as seguintes Informações Privilegiadas 

ao mercado: 

24.01.2008  

Comunicado da Administração da Redi-

tus S.G.P.S., S.A. 

A Administração da Reditus S.G.P.S., S.A. 

informa que endereçou hoje aos accionistas 

da Tecnidata S.G.P.S., S.A., na pessoa do 

Senhor Eng.º Miguel Paes do Amaral um 

convite, a que este anuiu, para iniciar nego-

ciações com vista à eventual aquisição de 

acções representativas de uma maioria de 

controle no capital da Tecnidata S.G.P.S., 

S.A. 

23.01.2008 

Reditus informa novos contratos 

A Reditus, durante o ano de 2007, celebrou 

novos contratos no valor de 23.2 Milhões de 

Euros. Destes, 16.9 Milhões de Euros são 

referentes à área de Outsourcing de Servi-

ços e 6.3 Milhões de Euros à área de Siste-

mas de Engenharia e Mobilidade. O valor 

dos novos contratos na área de Outsourcing 

de Serviços cresceu 17.4% em relação ao 

ano de 2006. 

26.02.2008 

Resultados Anuais 2007 

Volume de Negócios de 29,8 M€ (+17% 

YoY), EBITDA de 4,2 M€ (+48% YoY) e 

Resultado Líquido de 0,5 M€ (+58% YoY). 

 

1.5. Política de distribuição de dividen-

dos  

O Conselho de Administração não propõe a 

distribuição de dividendos relativos ao exer-

cício de 2007, uma vez que, ao abrigo dos 

actuais empréstimos obrigacionistas Redi-

tus91 e Reditus93, cujo plano de reembolso 

termina em 2010, o pagamento de dividen-

dos está limitado ao prévio reembolso da 

dívida. 

Nos três últimos exercícios também não 

foram distribuídos dividendos 

 

 

 

 

 

 

After the end of the Year, Reditus disclosed 

the following insider information to the mar-

ket: 

24.01.2008  

Statement of the Directors of Reditus 

SGPS, SA 

The Board of Directors of Reditus SGPS, SA 

announces that today it addressed an invita-

tion to the shareholders of Tecnidata SGPS, 

SA, represented by Miguel Paes do Amaral, 

to start negotiations with a view to the possi-

ble acquisition of shares representing a 

majority control in the capital of Tecnidata 

SGPS, SA 

 

23.01.2008 

Reditus reports on new contracts 

In 2007, Reditus signed new contracts to the 

value of 23.2 million euros. Of these, 16.9 

million euros concern the area of Services 

Outsourcing and 6.3 million euros the area 

of Engineering and Mobility Systems. The 

value of the new contracts in the area of 

Services Outsourcing increased 17.4% over 

2006. 

 

26.02.2008 

Annual Results 2007 

Reditus achieved an EBITDA of 4.2 million 

euros and intends to continue with growth in 

two digits. 

1.5. Dividend distribution policy  

The Board of Directors does not propose the 

distribution of dividends for the year 2007 

since, according to the current bond loans 

Reditus91 e Reditus93 which the repayment 

plan ends at 2010, the payment of dividends 

is limited to the previous bond loans repay-

ment. 

In the last three years it has also not distrib-

uted dividends. 

 

 

 

http://www.reditus.pt/reditus/pt/news/read.asp?c=26
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1.6. Plans for allocation of share sub-

scription and/or purchase options  

There are no plans for allocation of Reditus 

shares and/or plans for allocation of Reditus 

share purchase options.  

 

1.7. Transactions with members of the 

board of directors or holders of qualify-

ing shareholdings 

In 2007, there were no transactions or op-

erations between Reditus and the members 

of its board of directors and supervisory 

boards, holders of qualifying shareholdings 

or companies controlled by or in the same 

group as Reditus that are considered signifi-

cant in economic terms for any of the parties 

involved. 

 

 

1.8. Investor Support Bureau 

Reditus has an investor support bureau the 

objective of which is to ensure a good rela-

tionship with shareholders, financial analysts 

and capital market regulators, in particular 

CMVM and Euronext Lisbon.  

This department is responsible for develop-

ing permanent and constant contacts with 

the market, respecting the principle of share-

holder equality and preventing disparities in 

access to information by investors, provid-

ing, within the legally permitted terms, infor-

mation requested or which in any way con-

tributes to a greater transparency and par-

ticipation in the life of the Company. 

The Bureau regularly provides all types of 

information that within the terms of the law 

may be provided and is requested by share-

holders, analysts, investors or other inter-

ested parties; preparatory documents for 

general meetings; material news releases 

and other communications of relevance to 

the company, in particular qualifying share-

holdings; annual, half-year and quarterly 

results and specific company presentations.  

The provision of information may be re-

quested by telephone or through the website 

(www.reditus.pt). 

 

 

 

 

1.6. Planos de atribuição de opções de 

subscrição e/ou aquisição de acções  

Não existem planos de atribuição de acções 

e/ou planos de atribuição de opções de 

aquisição de acções da Reditus.  

 

1.7. Negócios com membros do órgão de 

administração ou titulares de participa-

ções qualificadas 

No decorrer do exercício de 2007 não foram 

realizados quaisquer negócios ou opera-

ções entre a Reditus e os membros dos 

seus órgãos de administração e fiscaliza-

ção, titulares de participações qualificadas 

ou sociedades que se encontrem em rela-

ção de domínio ou de grupo, que sejam 

consideradas significativas em termos eco-

nómicos para qualquer das partes envolvi-

das. 

 

1.8. Gabinete de Apoio ao Investidor 

O Gabinete de Relações com Investidores 

tem como objectivo assegurar o adequado 

relacionamento com os accionistas, analis-

tas financeiros e as entidades reguladoras 

do mercado de capitais nomeadamente a 

CMVM e a Euronext Lisbon.  

Cabe a este departamento promover o con-

tacto permanente e constante com o merca-

do, respeitando o princípio da igualdade dos 

accionistas e prevenindo as assimetrias no 

acesso à informação por parte dos investi-

dores, disponibilizando, dentro dos termos 

legalmente permitidos, informações que 

sejam solicitadas ou que por alguma forma 

contribuam para uma maior transparência e 

participação na vida da Sociedade. 

O Gabinete disponibiliza, regularmente, todo 

o tipo de informações que nos termos da lei 

possam ser facultadas e que sejam solicita-

das por accionistas, analistas, investidores 

ou outros interessados; documentos prepa-

ratórios de assembleias-gerais; factos rele-

vantes e outras comunicações com relevo 

para a vida da sociedade, nomeadamente 

participações qualificadas; resultados 

anuais, semestrais e trimestrais e apresen-

tações especificas da sociedade.  

A prestação de informação poderá ser soli-

citada através do telefone ou através do site 

na Internet (www.reditus.pt). 

 

 

http://www.reditus.pt/
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O gabinete de apoio ao investidor tem os 

seguintes contactos: 

Morada 

Estrada do Seminário, 2 - Edifício Reditus 

2614-522 Alfragide  -  Portugal 

Telefone: (+351) 21 412 4100 

Fax: (+351) 21 412 4199 

E-mail:accionistas@reditus.pt 

 Site: www.reditus.pt  

Representante para as relações com o 

mercado 

Maria Summavielle 

 

1.9. Comissão de Vencimentos 

A Comissão de Vencimentos determina as 

condições de remuneração dos membros do 

Conselho de Administração, sendo actual-

mente, composta pelos Senhores Presiden-

te da Assembleia Geral, Dr. Diogo Macha-

do, Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Rui 

Barreira, e Dr. Jorge Pereira da Costa todos 

membros independentes face ao órgão de 

administração. 

 

1.10. Remuneração a Auditores 

A remuneração total auferida pelas Socieda-

des de Auditoria pelos seus serviços de 

revisão legal de contas das empresas do 

Grupo Reditus ascendeu a 56.683 euros.  

The Investor Support Bureau has the follow-

ing contacts: 

Address 

Estrada do Seminário, 2 - Edifício Reditus 

2614-522 Alfragide  -  Portugal 

Telephone: (+351) 21 412 4100 

Fax: (+351) 21 412 4199 

E-mail: accionistas@reditus.pt  

Site: www.reditus.pt  

 

Market Relations Representative 

Maria Summavielle 

 

1.9. Remuneration Committee 

The Remuneration Committee sets the re-

muneration terms for members of the Board 

of Directors, and currently comprises the 

Chairman of the General Meeting, Diogo 

Machado, the Chairman of the Supervisory 

Board, Rui Barreira, and Jorge Pereira da 

Costa, all independent in relation to the 

board of directors. 

 

 

1.10. Remuneration of Auditors 

The total remuneration received by the Au-

diting Companies for their statutory auditing 

services of Reditus Group companies was 

56,932 euros.  

mailto:accionistas@reditus.pt
http://www.reditus.pt
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2.1. Statutory rules on the exercise of 

voting rights 

Under the terms of Article 9 of the Articles of 

Association of Reditus, each set of one hun-

dred shares in the Company corresponds to 

one vote. 

Shareholders who intend to attend the Gen-

eral Meeting must submit proof, by no less 

than to three working days before the re-

spective meeting, of the aforementioned 

capacity by means of document issued by 

the registration entity or depositary that certi-

fies the numbers of shares held on that date 

and also their blocking of the registration of 

their shares in a book-entry account.. 

Shareholders with voting rights may be rep-

resented at general meetings by any person, 

sufficient proof of mandate being a simple 

letter addressed to the Chairman of the 

General Meeting and submitted to the Chair-

man until the day before the meeting. 

Reditus provides, on its corporate website 

www.reditus.pt, the power of attorney form 

for representation of Shareholders at Gen-

eral Meetings. 

2.1.1. Postal votes 

Shareholders with voting rights may exer-

cise them by postal vote, under the terms 

and conditions expressed in the notice of the 

General Meeting. Shareholders should 

send, by the third working day before the 

date of the General Meeting, to the regis-

tered office of the Company a registered 

letter with recorded delivery addressed to 

the Chairman of the General Meeting, with 

the note “postal vote” on the outside of the 

2.1. Regras estatutárias sobre o exercício 

do direito de voto 

Nos termos do Artigo 9º dos Estatutos da 

Reditus, a cada conjunto de cem acções da 

Sociedade corresponde um voto.  

Os accionistas que pretendam participar na 

Assembleia Geral devem comprovar, até 

três dias úteis antes da respectiva reunião, 

da referida qualidade mediante documento 

emitido pela entidade registadora ou pelo 

depositário que certifique a quantidade de 

acções detidas naquela data e, também, do 

seu bloqueio a inscrição em conta de valo-

res mobiliários escriturais das suas acções.   

Os accionistas com direito a voto poderão 

fazer-se representar nas assembleias gerais 

por qualquer pessoa,  bastando, para prova 

do mandato, uma simples carta dirigida ao 

presidente da mesa da Assembleia Geral e 

entregue a este até à véspera da reunião. 

A Reditus disponibiliza, através do site insti-

tucional www.reditus.pt o formulário de pro-

curação para representação dos Accionistas 

em Assembleia Geral. 

2.1.1. Voto por correspondência 

Os accionistas com direito a voto poderão 

exercê-lo por correspondência, nos termos 

e condições expresso na convocatória para 

a Assembleia Geral. Os accionistas deverão 

fazer chegar, até ao terceiro dia útil anterior 

à data da Assembleia Geral, à sede da 

Sociedade, uma carta registada com aviso 

de recepção dirigida ao Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral, com aposição exterior 

da menção “voto por correspondência” e 

Capítulo II - Exercício de direito de Voto e Representação de Accionistas  

Chapter II  -  The Exercise of Shareholder Voting and Representation Rights  
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envelope and an indication of the General 

Meeting to which they refer. The letter 

should contain the vote declaration indicat-

ing the full name or company name of the 

Shareholder and the vote for each of the 

items on the respective agenda. The vote 

declaration should be signed and the signa-

tory shareholder should, if a natural person, 

enclose a copy of their identity card or 

equivalent document issued by a competent 

authority of the European Union or also 

passport or, if a legal person, affix the stamp 

and indicate the capacity of the representa-

tive. Besides the vote declaration, the afore-

mentioned letter should contain the certifi-

cate that proves the legitimacy of the voting 

rights issued by the registration entity or 

depositary. 

Reditus provides, on its corporate website 

www.reditus.pt, the model for exercising 

postal voting rights at General Meetings. 

 

2.1.2. Electronic votes 

There is not yet any possibility of voting by 

electronic means, since the Company has 

not yet developed the means necessary to 

verify the authenticity of vote declarations, 

nor to guarantee the integrity and confidenti-

ality of their content as recommended by the 

CMVM. 

 

2.2. Share blocking deadline 

Shareholders that intend to attend and take 

part in the General Meeting should submit 

proof, up to three working days before the 

corresponding meeting, of their capacity by 

means of a document issued by the registra-

tion entity or by the depositary that certifies 

the number of shares held on that date and 

also their blocking. 

 

2.3. Time limit for receipt of postal votes 

The deadline for receipt of postal votes is 3 

days before the General Meeting is held. 

 

 

2. 4. Number of shares corresponding to 

one vote 

Under the terms of Article 9 of the Articles of 

Association of Reditus, each lot of one hun-

dred shares in the Company corresponds to 

one vote.  

com indicação da reunião da Assembleia 

Geral a que respeitam. A carta deve conter 

a declaração de voto indicando o nome 

completo ou designação social do Accionis-

ta e o sentido de voto em relação a cada um 

dos pontos da respectiva ordem de traba-

lhos.  A declaração de voto deve ser assina-

da, devendo o accionista signatário, sendo 

pessoa singular, juntar cópia do bilhete de 

identidade ou de documento equivalente 

emitido por autoridade competente da União 

Europeia ou, ainda, do passaporte, ou, sen-

do pessoa colectiva, apor o respectivo 

carimbo e indicar a qualidade do represen-

tante. Para além da declaração de voto, a 

referida carta deve conter o certificado que 

comprove legitimação para o exercício do 

direito de voto emitido pela entidade regista-

dora ou pelo depositário. 

A Reditus disponibiliza, através do site insti-

tucional www.reditus.pt, o modelo para o 

exercício do direito de voto por correspon-

dência nas Assembleia Gerais. 

2.1.2. Voto por meios electrónicos 

Não há, ainda, possibilidade de exercício do 

direito de voto por meios electrónicos, por a 

Sociedade não ter ainda desenvolvido os 

meios necessários para verificar a autentici-

dade das declarações de voto, bem como 

garantir a integridade e a confidencialidade 

do respectivo conteúdo conforme o reco-

mendado pela CMVM. 

2.2. Antecedência exigida para depósito 

ou bloqueio de acções 

Os accionistas que pretendam assistir e 

tomar parte na Assembleia Geral devem 

comprovar, até três dias úteis antes da reali-

zação da respectiva reunião, a referida qua-

lidade mediante documento emitido pela 

entidade registadora ou pelo depositário que 

certifique a quantidade de acções detidas 

naquela data e, também, do seu bloqueio. 

2.3. Prazo para recepção da declaração 

de voto por correspondência 

O prazo para recepção da declaração de 

voto por correspondência é de 3 dias antes 

da realização da Assembleia Geral. 

2.4. Número de acções a que correspon-

de um voto 

Nos termos do Artigo 9º dos Estatutos da 

Reditus, a cada conjunto de cem acções da 

Sociedade corresponde um voto.  
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3.1. Código de conduta e regulamentos 

internos  

A Sociedade tem um Código de Ética e de 

Conduta que tem por finalidade enquadrar 

os princípios estruturantes e valores cen-

trais das empresas do Grupo num conjunto 

de regras éticas e deontológicas que se 

impõem à consciência colectiva como 

modelo comportamental, que devem ser 

observadas na acção quotidiana. O Código 

de Ética aplica-se a todos os colaboradores 

do Grupo REDITUS – aos membros dos 

órgãos sociais, colaboradores permanentes 

ou eventuais, mandatários, auditores exter-

nos e a outras pessoas que lhes prestem 

serviço a título permanente ou ocasional. 

O Código de Ética e de Conduta da Reditus 

pode ser encontrado no nosso site institu-

cional www.reditus.pt. 

Adicionalmente, a Sociedade, desenvolveu 

a sua actividade segundo as regras gerais 

constantes do Código das Sociedades 

Comerciais e do Código dos Valores Mobi-

liários que, pelos deveres que impõe, disci-

plina e acautela suficientemente, as situa-

ções que se pretendem ver salvaguardadas 

com a definição das mencionadas regras. 

 

3.2. Medidas susceptíveis de interferir 

com ofertas públicas de aquisição  

Não estão estatutariamente atribuídos direi-

tos especiais a Accionistas ou previstos 

limites ao exercício do direito de voto. 

Não existem disposições estatutárias ou 

medidas adoptadas pela Sociedade para 

impedir o sucesso de ofertas públicas de 

aquisição e não existe qualquer acordo 

parassocial de onde possam resultar quais-

quer medidas. 

3.1. Code of conduct and internal regula-

tions  

The Company has a Code of Ethics and 

Conduct that is intended to be a framework 

for the structuring principles and core values 

of the Group companies on a series of ethi-

cal and deontological rules that are imposed 

at as a model of conduct on the collective 

consciousness, and that should be complied 

with in daily operations. The Code of Ethics 

applies to all REDITUS Group employees – 

to the members of the statutory boards, 

permanent or temporary staff, representa-

tives, external auditors and other people 

who may provide services on a permanent 

or occasional basis. 

The Code of Ethics and Conduct for Reditus 

can be found on our corporate website 

www.reditus.pt. 

In addition, the Company operated accord-

ing to the general rules set out in the Com-

mercial Companies Code and the Securities 

Code which, through the obligations that 

they impose, sufficiently control and super-

vise situations that are intended to be safe-

guarded with the definition of those rules. 

 

3.2. Measures that may interfere with the 

success of takeover bids  

The Articles of Association do not attribute 

any special rights to Shareholders or envis-

age any limits on voting rights. 

There are no statutory provisions or meas-

ures adopted by the Company to prevent the 

success of takeover bids and there is no 

shareholders pact that may result in any 

such measures.  

Capítulo III - Regras Societárias 

Chapter III - Corporate Rules 
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4.1. Caracterização do Conselho de 

Administração 

No decurso do exercício de 2007, o Conse-

lho de Administração da Reditus era com-

posto por cinco membros. No quadro abaixo 

indicamos a composição do Conselho de 

Administração bem como as suas respecti-

vas responsabilidades.  

Em 2007, todos os membros do Conselho 

de Administração tinham funções executi-

vas.  

 

4.1. Description of the Board of Directors 

In 2007, the Board of Directors of Reditus 

had five members. The table below gives 

the composition of the Board of Directors as 

well as their responsibilities.  

 

 

 

In 2007, all the members of the Board of 

Directors had executive duties.  

Capítulo IV - Órgãos de Administração 

Chapter IV - Administrative and Supervisory Bodies 

Membros do Conselho de Administração 

Members of the Board of Directors  

Responsabilidade 

Responsibility  

Frederico José Appleton Moreira Rato Presidente, Chairman 

José António da Costa Limão Gatta Administrador, Director 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos Administrador, Director 

António do Pranto Nogueira Leite Administrador, Director 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira Administrador, Chief Operating Officer 
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The Members of the Board of Directors also 

hold positions in other companies:  

Os membros do Conselho de Administração 

exercem também funções noutras socieda-

des:  

Administrador 

Director 

Outras Sociedades 

Other Companies  

Categoria 

Category 

Frederico José 

Appleton Moreira Rato 

 Reditus Gestão -  Sociedade de Participações Sociais 

 

 InterReditus – Prestação Integrada de Serviços Informáticos, S.A. 

 

 Redware – Sistemas de Informação, S.A., 

 

 Reditus II – Telecomunicações, S.A.,  

 

 Reditus Imobiliária, S.A. 

 

 JM Consultores de Informática e Artes Gráficas, S.A. 

 

 TORA – Sociedade Imobiliária, S.A. 

 

 URCOM – Urbanização e Comércio, S.A., 

 

 Formiagro – Sociedade Agrícola, S.A. 

 

 Sociedade Agrícola Casal Outeiro de Polima, S.A. 

 

 Pessoa, Pinto & Costa – Sociedade de Construções, Lda 

 

 BCCM – Inovação Tecnológica, Lda 

 

 Lisorta – Assistência Técnica,Lda. 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 

José António da Costa 

Limão Gatta 

 ELAO – SGPS, S.A., 

 

 Caleo, S.A. (Versalhes, França), 

 

 Giessen Beteiligungs KG (Munique, Alemanha) 

 

 Scorpion Group Ltd. (Cambridge, UK) 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Presidente do CA 

CEO 

 Administrador 

Director 

Fernando Manuel 

Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos 

 Geocapital - Investimentos Estratégicos, SA 

 

 BAO - Banco África Ocidental, SA 

 

 Moza Banco, SA 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

Rui Miguel de Freitas e 

Lamego Ferreira 

 Reditus Gestão - Sociedade Gestora Participações Sociais, SA 

 

 InterReditus – Prestação Integrada de Serviços Informáticos, SA 

 

 Reditus II – Telecomunicações, S.A. 

 

 BCCM – Inovação Tecnológica, Lda 

 

 Four Tops Investments Portugal -Gestão Imobiliária Unipessoal, Ldª. 

 

 Four Tops Investments - Engenharia e Gestão Financeira Unipessoal, Ldª. 

 

 Inventum – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Ldª 

 

 Inventum – Serviços de Consultoria e Gestão Financeira, Unipessoal, Ldª. 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 

 Gerente 

Manager 
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Os membros do Conselho de Administração 

possuem as seguintes qualificações acadé-

micas e experiência profissionais, pelo 

menos, nos últimos 5 anos: 

The Members of the Board of Directors have 

the following qualifications and professional 

experience, in the last 5 years: 

Administrador 

Director 

Outras Sociedades 

Other Companies  

Categoria 

Category 

Administrador 
Administrator  

Qualificações Académicas 
Qualifications  

Experiência Profissional 
Professional Experience  

Frederico José 

Appleton Moreira Rato 

 Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa 

Degree in Mathematics from the Faculty of Science of the 

University of Lisbon 

 Pós-Graduações em Biometria e Taxonomia Numérica 

Post-graduate studies in Biometry and Numerical Taxonomy 

 

  

 Director da APESI – Associação Portuguesa das Empresas de 

Serviços de Informática 

Director of APESI – Associação Portuguesa das Empresas de 

Serviços de Informática 

 Director e fundador da APRITEL – Associação dos Operadores 

Privados de Telecomunicações 

Director and founder of APRITEL – Associação dos Operadores 

Privados de Telecomunicações 

 Representante da Reditus na Cotec 

Representative of Reditus at COTEC 

 Membro do Conselho Geral da APDSI – Associação para a Promo-

ção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação 

Member of the General Council of APDSI – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação 

 Administrador de empresas 

Company director 

José António da Costa 

Limão Gatta 

 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pela Academia 

Militar 

Degree in Electrical Engineering from the Academia Militar 

 Membro Ordinário da Ordem do Engenheiros 

Ordinary Member of the Ordem do Engenheiros  

 Administrador de empresas 

Company director 

António do Pranto 

Nogueira Leite 

 Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa; 

 

 CUF - Companhia União Fabril, SGPS, SA 

 

 Brisa - Autoestradas de Portugal, SA 

 

 Efacec Capital, SGPS, SA 

 

 José de Mello Saúde, SGPS, SA 

 

 OPEX, Sociedade Gestora de Marcado de Valores Mobiliários Não Regulamentado, SA. 

 

 Banif - Banco de Investimentos 

 

 Instituto de Gestão do Crédito Público 

 

 Comitur - SGPS, SA 

 

 Instituto Português de Relações Iinternacionais, UNL 

 

 CUF - Adubos, S.A. 

 

 SEC - Sociedade de Explosivos Civis, S.A. 

 

 Comitur Imobiliária, S.A. 

 

 Expocomitur - Promoções e Gestão Imobiliária, S.A. 

 

 Herdade do Vale da Fonte - Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária, S.A. 

 

 Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, S.A. 

 

 Sociedade Imobiliária da Rua das Flores, nº 59, S.A. 

 Prof. Catedrático 

Professor 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Presidente do CG 

Chairman of the GC 

 Membro do CC 

Member of the CC 

 Membro do CC 

Member of the CC 

 Administrador 

Director 

 Vogal da Direcção 

Board Member  

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 

 Administrador 

Director 
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Em 31 de Dezembro de 2007, o número de 

acções representativas do capital social 

detido por cada um dos membros do Conse-

lho de Administração era a seguinte: 

De seguida indicamos a data da primeira 

designação e data do termo de mandato de 

cada um dos Membros da Administração: 

As at 31 December 2007, the number of 

shares comprised in the share capital held 

by each member of the Board of Directors 

was the following: 

The following table shows the date of 

appointment and the date of the end of the 

term of office of each of the Members of the 

Board of Directors: 

Administrador 

Administrator  

Qualificações Académicas 

Qualifications  

Experiência Profissional 

Professional Experience  

Fernando Manuel 

Cardoso Malheiro da Fonseca 

Santos 

 Licenciatura em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa 

Degree in Law from the Universidade Clássica de Lisboa  

  

  Advocacia (especialização na Banca de Investimento) 

Lawyer (Investment Banking Specialist) 

 Administrador de empresas 

Company director 

António do Pranto Nogueira 

Leite 

 Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portu-

guesa 

Degree in Economics from the Universidade Católica Portu-

guesa 

 MSc in Economics, University of Illinois (USA) 

 PhD in Economics, University of Illinois (USA) 

 Agregação em Microeconomia, Universidade Nova de Lisboa 

Tenureship Examination in Microeconomics, Universidade 

Nova de Lisboa  

 Prof. Catedrático 

University Professor 

 Administrador de empresas 

Company director   

 Presidente do CA da Global Union, S.A.. 

CEO of Global Union, SA 

 Presidente do CG da OPEX, SA 

Chairman of the GC of OPEX, SA 

  Vice Presidente Forum para a Competitividade 

Vice President of the Forum para a Competitividade 

Rui Miguel de Freitas e Lame-

go Ferreira 

 Licenciatura em Matemática pela Universidade Autónoma de 

Lisboa 

Degree in Mathematics from the Universidade Autónoma de 

Lisboa 

 Especialização em Sistemas de Informação 

Specialisation in Information Systems 

 Especialização em Investigação Operacional 

Specialisation in Operational Research 

 Pós-Graduação em Gestão de Empresa 

Postgraduate studies in Company Management  

 Administrador de empresas 

Company director  

Membros do Conselho de Administração 

Members of the Board of Directors  

Nº de Acções 

Nbr. of Shares 

% do capital social 

% of Company Shares 

Frederico José Appleton Moreira Rato 328.476 5,05% 

José António da Costa Limão Gatta 0 0% 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos 750.127 11,54% 

António do Pranto Nogueira Leite 14.858 0,23% 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira 234.204 3,60% 

Membros do Conselho de Administração 

Members of the Board of Directors  

Data da 1ª designação 

Date of 1st Appointment  

Data do termo 

Date of end 

Frederico José Appleton Moreira Rato Março (March) 1982 2007 

José António da Costa Limão Gatta Março (March) 2000 2007 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos Novembro (November) 2000 2007 

António do Pranto Nogueira Leite Março (March) 2002 2007 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira Maio (May) 2004 2007 
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4.2. Comissão Executiva 

Não existe Comissão Executiva. Todos os 

membros do Conselho de Administração 

têm actualmente funções executivas. 

 

4.3. Funcionamento do Órgão de Admi-

nistração 

O Conselho de Administração reúne sempre 

que for convocado pelo Presidente ou por 

um administrador e obrigatoriamente uma 

vez por semestre. Durante o exercício de 

2007, o Conselho de Administração da 

Reditus reuniu formalmente 13 vezes. Não 

existe qualquer lista de incompatibilidades 

definida internamente pelo Conselho de 

Administração nem número máximo de 

cargos acumuláveis pelos administradores 

em órgãos de administração de outras 

sociedades. 

 

4.4. Remunerações Individuais dos mem-

bros do Conselho de Administração  

As remunerações dos titulares do órgão de 

administração para o exercício de 2007 

estiveram dependentes dos resultados da 

Sociedade e da evolução da cotação das 

acções por esta emitida. 

Os Estatutos da Sociedade, porém, pre-

vêem no seu Artigo Décimo Terceiro, núme-

ro oito que as remunerações dos membros 

do órgãos de administração poderão ser 

certas ou consistir, parcialmente, numa 

percentagem dos lucros do exercício, sendo 

que a percentagem dos lucros globalmente 

destinada aos administradores não pode 

exceder dez por cento. 

O total de remunerações dos Órgãos de 

Administração da Sociedade em 2007 foi de 

1.383.623 euros,  dos quais 539.408 euros 

referem-se a remunerações fixas e os res-

tantes 844.215 euros a remunerações variá-

veis. 

Os principais parâmetros e fundamentos do 

sistema de prémios anuais atribuídos aos 

membros do órgão de administração são os 

resultados líquidos consolidados, EBITDA e 

evolução da cotação das acções. 

A Reditus não dispõe de qualquer sistema 

de incentivos com acções. 

Em 2007, foi atribuída uma gratificação de 

balanço referente aos resultados de 2006 

da Interreditus e Redware, aprovada em 

Assembleia Geral.  

4.2. Executive Board  

There is no Executive Board. All the mem-

bers of the Board of Directors currently have 

executive duties. 

 

4.3. Operating rules of the Board of 

Directors 

The Board of Directors meets whenever it is 

called upon by the Chairman or by a direc-

tor, and must meet once in each six-month 

period. In 2007, the Board of Directors of 

Reditus met formally 13 times. There is no 

list of incompatibilities defined internally by 

the Board of Directors nor a maximum num-

ber of offices accumulated by the directors 

in administrative and supervisory bodies of 

other companies. 

 

 

4.4. Individual Remuneration of the Mem-

bers of the Board of Directors  

The remuneration of members of the board 

of directors for the year 2007 was depend-

ent on the results of the Company or the 

development in its share prices. 

The Company‟s Articles of Association, 

however, in Article Thirteen, paragraph 

eight, state that the remuneration of mem-

bers of the board of directors could be either 

fixed or include a variable component, 

based on a percentage of the year‟s profits, 

the percentage of profits globally intended 

for directors not to exceed ten per cent. 

The total remuneration of the Board of Di-

rectors of the Company in 2007 was 

1,383,623 euros, 539.408 euros of which 

refers to fixed remuneration and the remain-

ing 844,215 euros to variable remuneration. 

The main parameters and grounds for the 

system of annual awards granted to the 

members of the board of directors are the 

consolidated net results, EBITDA and devel-

opment of the share price.  

Reditus does not have any share incentive 

system.  

In 2007, a balance sheet bonus was 

awarded regarding Interreditus and Red-

ware‟s 2006 results, approved by the Gen-

eral Meeting. 

In 2007, none of the directors ceased to 

perform their functions and no indemnities 

were paid.  
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Durante o exercício de 2007 não ocorreu 

qualquer cessação de funções de adminis-

tradores e não foram pagas quaisquer 

indemnizações. 

Do total de 1.383.623 euros de remunera-

ções pagas aos Órgãos de Administração, 

520.669 Euros foram pagas por outras 

sociedades em relação de domínio ou de 

grupo. 

Nos termos do Artigo 15º dos Estatutos da 

Sociedade, os administradores que, ao 

cessarem as suas funções tenham prestado 

serviços à sociedade por um período míni-

mo, também a fixar, terão direito a receber 

uma pensão de reforma, a suportar pela 

sociedade de acordo com o regulamento 

aprovado pela Assembleia Geral.  

Não existem benefícios não pecuniários 

considerados como remuneração.  

 

4.5. Politica de comunicação de irregula-

ridades 

Com o objectivo de dar cumprimento à 

Recomendação 10-A da CMVM e também 

de fomentar uma cultura empresarial basea-

da na exigência, rigor e responsabilidade, o 

Conselho de Administração deliberou adop-

tar uma politica de comunicação de irregula-

ridades, aplicável também a todas as 

empresas no perímetro de consolidação da 

sociedade. 

Assim, foi atribuída à Unidade de Auditoria e 

Controlo a competência de receber todas as 

comunicações de colaboradores de even-

tuais irregularidades ocorridas no seio da 

sociedade. A comissão se encarregará de 

tomar todas as decisões relativamente aos 

procedimentos a adoptar, dando conheci-

mento destas ao CEO. 

No âmbito desta política, cada colaborador 

deverá transmitir ao seu superior hierárqui-

co a detecção da ocorrência de qualquer 

irregularidade, com garantia, se requerido, 

de tratamento confidencial. As comunica-

ções devem ser feitas por escrito, como 

forma de responsabilizar o seu autor, e 

cumprida a cadeia hierárquica estabelecida, 

devem ser entregues ao responsável pela 

unidade interna de auditoria. 

Of the total of 1,383,623 euros remuneration 

paid to the Administrative Bodies, 520,669 

euros were paid by other companies con-

trolled by or in the same group as Reditus. 

Under the terms of Article 15 of the Com-

pany‟s Articles of Association, directors who, 

on ceasing to perform their functions have 

provided services to the company for a mini-

mum period, also to be fixed, shall be enti-

tled to receive a retirement pension, to be 

paid by the company in line with the regula-

tions approved by the General Meeting.    

There are no non-monetary benefits which 

are considered to be remuneration.  

 

 

 

 

 

 

4.5. Policy for reporting irregularities 

To comply with the Recommendation 10-A 

of the CMVM and also to encourage a cor-

porate culture based on integrity, accuracy 

and responsibility, the Board of Directors 

voted to adopt a policy for reporting irregula-

rities, applicable also to all companies within 

its scope of consolidation. 

Thus, the Auditing and Control Unit was 

made responsible for receiving all reports 

from employees of any irregularities occur-

ring within the company. The committee will 

be responsible for taking all decisions con-

cerning procedures to be adopted, informing 

the CEO thereof. 

In the context of this policy, each employee 

should inform their administrative superior of 

the detection of any irregularity, with the 

guarantee, if required, of confidential treat-

ment. The reports should be made in writing, 

in order to ensure their author‟s accountabil-

ity, and after being escalated through the 

established hierarchy, should be submitted 

to the head of the internal auditing unit.  
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Por indicação da CMVM detalhou-se mais a 

informação devida nos termos do artigo 

447º do Código das Sociedades Comerciais 

e foi introduzido o ponto VI com a informa-

ção devida nos termos do artigo 245º-A, Nº 

1 do Código dos Valores Mobiliários. 

 

On the instructions of the CMVM further 

details were provided about the information 

required under the terms of Article 447 of 

the Commercial Companies Code and Point 

VI was inserted with the information required 

under the terms of Article 245-A:1 of the 

CVM (Securities Code) . 

ADENDA AO ANEXO AO RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO 

ADDENDUM TO THE CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT 



[ 38 ] 

 

 

 

Anexo ao Relatório Consolidado de Gestão 

 

Annex to the Consolidated Management Report 
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I. INFORMAÇÃO SOBRE A TITULARIDA-

DE DAS ACÇÕES E OBRIGAÇÕES DOS 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINIS-

TRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL E, 

BEM ASSIM, DE TODAS AS SUAS AQUI-

SIÇÕES, ONERAÇÕES OU CESSAÇÕES 

DE TITULARIDADE DE ACÇÕES E DE 

OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE E DE 

SOCIEDADES COM AS QUAIS AQUELA 

ESTEJA EM RELAÇÃO DE DOMINIO OU 

DE GRUPO 

 

(Informação devida nos termos do artigo 

447º do código das Sociedades Comerciais) 

As comunicações recebidas pela Sociedade 

nos termos deste artigo foram as seguintes: 

 a) Membros do Conselho de Administra-

ção 

I. INFORMATION ON THE OWNERSHIP 

OF SHARES AND BONDS BY THE MEM-

BERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 

AND SUPERVISORY BOARD AND ALSO 

OF ALL OF THEIR ACQUISITIONS, EN-

CUMBRANCES OR TRANSFERS OF 

OWNERSHIP OF SHARES AND BONDS 

IN THE COMPANY AND COMPANIES 

WHICH IT CONTROLS OR ARE IN THE 

SAME GROUP  

 

 

(Information required under Article 447 of 

the Commercial Companies Code) 

The notifications received by the Company 

under the terms of this article were as fol-

lows: 

a) Members of the Board of Directors  

ANEXO AO RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO 

ANNEX TO THE CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT 

Acções 

Shares 
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Durante os exercício de 2007, as transac-

ções de títulos representativos do capital 

social da Reditus SGPS, SA efectuadas por 

membros do Conselho de Administração 

foram com se segue nos quadros abaixo: 

Frederico José Appleton Moreira Rato 

 

 

António do Pranto Nogueira Leite 

 

 

In 2007, the transactions in securities repre-

senting the share capital of Reditus SGPS, 

SA performed by Members of the Board of 

Directors were as set out in the following 

tables:  

 

 

 

 

 

 

Data           

Date 

 Operação   

Operation 

Quantidade   

Quantity 

Preço    

Price 

31-12-2006 Total 293.967   

15-05-2007 compra /buy 30.000 4,1900 

16-05-2007 compra /buy 2.000 4,1900 

20-09-2007 compra /buy 32.500 7,0497 

23-11-2007 venda/sell -2.500 7,6500 

24-11-2007 venda/sell -1.500 7,6100 

28-11-2007 venda/sell -4.100 7,6000 

28-11-2007 venda/sell -500 7,6500 

29-11-2007 venda/sell -1.200 7,7000 

30-11-2007 venda/sell -1.000 7,6500 

30-11-2007 venda/sell -400 7,6600 

30-11-2007 venda/sell -1.300 7,7000 

03-12-2007 venda/sell -4.000 7,7500 

03-12-2007 venda/sell -5.500 7,8000 

04-12-2007 venda/sell -3.500 7,8500 

04-12-2007 venda/sell -500 7,9000 

04-12-2007 venda/sell -500 7,8300 

04-12-2007 venda/sell -1.000 7,8700 

04-12-2007 venda/sell -2.500 7,8800 

31-12-2007 Total 328.467   

Data           

Date 

 Operação   

Operation 

Quantidade   

Quantity 

Preço    

Price 

31-12-2006 Total 46.142   

08-06-2007 compra /buy 2.000 4,5900 

12-06-2007 compra /buy 15.000 4,6400 

11-07-2007 venda/sell -8.284 5,5205 

12-07-2007 venda/sell -5.000 5,9685 

26-07-2007 venda/sell -10.000 6,4268 

27-07-2007 venda/sell -10.000 6,2840 

31-07-2007 venda/sell -5.000 6,6070 

01-08-2007 venda/sell -10.000 6,6524 

31-12-2007 Total 14.858   
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Fernando Manuel Fonseca Santos  

Data           

Date 

 Operação   

Operation 

Quantidade   

Quantity 

Preço    

Price 

31-12-2006 Total 161.713   

21-03-2007 compra /buy 920 3,3500 

22-03-2007 compra /buy 680 3,4206 

22-03-2007 compra /buy 13.400 3,4249 

23-03-2007 compra /buy 22.100 3,4659 

26-03-2007 compra /buy 20.000 3,5796 

27-03-2007 compra /buy 10.000 3,5628 

28-03-2007 compra /buy 10.000 3,5523 

29-03-2007 compra /buy 3.150 3,5416 

30-03-2007 compra /buy 63.096 3,5780 

02-04-2007 compra /buy 21.122 3,5899 

04-04-2007 compra /buy 6.500 3,5991 

10-04-2007 compra /buy 15.000 3,6441 

11-04-2007 compra /buy 15.000 3,6518 

13-04-2007 compra /buy 12.000 3,6933 

16-04-2007 compra /buy 15.000 3,7620 

17-04-2007 compra /buy 33.000 3,8043 

18-04-2007 compra /buy 15.000 3,7950 

19-04-2007 compra /buy 8.000 3,7438 

20-04-2007 compra /buy 23.000 3,7910 

23-04-2007 compra /buy 23.200 3,7700 

24-04-2007 compra /buy 21.000 3,7713 

25-04-2007 compra /buy 14.000 3,9618 

26-04-2007 compra /buy 56.050 3,9723 

27-04-2007 compra /buy 54.000 4,0518 

30-04-2007 compra /buy 25.500 4,0500 

02-05-2007 compra /buy 17.000 4,1790 

03-05-2007 compra /buy 15.000 4,1720 

04-05-2007 compra /buy 16.000 4,1268 

15-05-2007 venda/sell -30.000 4,1900 

17-05-2007 compra /buy 6.550 4,2016 

22-05-2007 compra /buy 6.000 4,2633 

24-05-2007 compra /buy 2.943 4,2600 

25-05-2007 compra /buy 3.828 4,3300 

29-05-2007 compra /buy 6.946 4,5196 

30-05-2007 compra /buy 10.000 4,5460 

01-06-2007 compra /buy 9.450 4,5863 

04-06-2007 compra /buy 1.885 4,6500 

06-06-2007 compra /buy 21.313 4,6308 

08-06-2007 compra /buy 17.881 4,5900 

11-06-2007 compra /buy 1.000 4,6000 

12-06-2007 venda/sell -22.100 4,6090 

05-10-2007 compra /buy 4.000 7,3400 

31-12-2007 Total 750.127   
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Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira 

 

Em 31 de Dezembro de 2007, os membros 

do conselho de administração não detinham 

quaisquer obrigações da Reditus SGPS, 

SA. não tendo realizado transacções com 

obrigações da Reditus SGPS, SA. 

A Lisorta - Assistência Técnica, Lda., socie-

dade na qual Dr. Frederico Moreira Rato, 

Presidente do Conselho de Administração 

da Reditus SGPS, é accionista e gerente,  

detém 1,074,699 acções da Reditus SGPS, 

SA.. 

A Inventum SGPS, sociedade na qual Dr. 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira, 

membro do Conselho de Administração da 

Reditus SGPS, S.A., é accionista e gerente, 

detém 274.369 acções da Reditus SGPS, 

SA.  

 

 

As at 31 December 2007, the Members of 

the Board of Directors did not own any 

bonds issued by Reditus SGPS, SA and had 

not performed any transactions with bonds 

issued by Reditus SGPS, SA.  

Lisorta - Assistência Técnica, Lda., the com-

pany of which Dr. Frederico Moreira Rato, 

President of the Board of Directors of Redi-

tus SGPS, is shareholder and manager, 

holds 1,074,699 shares in Reditus SGPS, 

SA. 

Inventum SGPS, the company of which Dr. 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira, 

Member of the Board of Directors of Reditus 

SGPS, S.A., is shareholder and manager, 

holds 274,369 shares in Reditus SGPS, SA.  

 

Data           

Date 

 Operação   

Operation 

Quantidade   

Quantity 

Preço    

Price 

31-12-2006 Total 51.595   

07-05-2007 compra /buy 25.500 4,1153 

08-05-2007 compra /buy 54.756 4,0532 

15-05-2007 compra /buy 6.800 4,1863 

16-05-2016 compra /buy 20.000 4,1920 

17-05-2007 compra /buy 30.000 4,1940 

18-05-2007 compra /buy 6.519 4,2354 

21-05-2007 compra /buy 10.000 4,2899 

22-05-2007 compra /buy 12.555 4,2720 

23-05-2007 compra /buy 17.800 4,2803 

24-05-2007 compra /buy 52.000 4,2929 

25-05-2007 compra /buy 38.310 4,3028 

29-05-2007 compra /buy 2.050 4,5491 

30-05-2007 compra /buy 19.500 4,5313 

01-06-2007 compra /buy 7.000 4,5871 

06-06-2007 compra /buy 3.000 4,6233 

08-06-2007 compra /buy 15.470 4,5895 

13-06-2007 compra /buy 1.500 4,6500 

21-09-2007 compra /buy 37.804 6,9930 

24-09-2007 compra /buy 26.000 7,0714 

25-09-2007 compra /buy 32.500 7,0352 

26-09-2007 compra /buy 4.280 7,0023 

27-09-2007 compra /buy 21.075 7,0795 

28-09-2007 compra /buy 12.559 7,0834 

28-11-2007 venda/sell -274.369 6,7500  

31-12-2007 Total 234.204   
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A Elao SGPS, sociedade na qual Eng. José 

António da Costa Limão Gatta,  membro do 

Conselho de Administração da Reditus 

SGPS, S.A., é accionista e  exerce cargo de 

Presidente do Conselho de Administração, 

detém 1.170.000 acções da Reditus SGPS. 

b) Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal, composto 

pelo Dr. Rui António Nascimento Gomes 

Barreira, Engº Manuel Luís Canas de Sousa 

Callé, Engº. Alfredo Francisco Aranha Sale-

ma Reis e pelo Dr. João Paulo Torres 

Cunha Ferreira, não detinham quaisquer 

acções ou obrigações, em 31 de Dezembro 

de 2007, não tendo realizado transacções 

com quaisquer títulos da Reditus SGPS, SA. 

 

 

II. INFORMAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS 

DO ART. 448º, Nº 4 DO CSC 

Lista dos accionistas que, na data do encer-

ramento do exercício de 2007 e segundo os 

registos da Sociedade e as informações 

prestadas, são titulares de, pelo menos, um 

décimo, um terço ou metade do capital e 

dos accionistas que deixaram de ser titula-

res das referidas fracções de capital 

ELAO – SGPS, S.A. 

Detém directamente 1.170.000 acções cor-

respondentes a 18,00% do capital da Socie-

dade e a 18,14% de direitos de voto. 

Lisorta – Estufas e Assistência Técnica, 

Lda. 

Detém directamente 1.074.699 acções cor-

respondentes a 16,53% do capital da Socie-

dade e a 16,66% de direitos de votos. 

Courical Holdings, B.V. 

Detém directamente 1.030.045 acções cor-

respondentes a 15,85% do capital da Socie-

dade e a 15,97% de direitos de voto. 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos 

Detém directamente 750.127 acções corres-

pondentes a 11,54% do capital da Socieda-

de e a 11,63% de direitos de voto. 

 

III. INFORMAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS 

DO ART. 324º, Nº 2 DO CSC 

A Sociedade detém 49 327 acções próprias, 

representativas de 0,76% do capital social, 

em 31.12.2007. 

Elao SGPS, the company of which Eng. 

José António da Costa Limão Gatta, Mem-

ber of the Board of Directors of Reditus 

SGPS, S.A., is shareholder and performs 

the function of President of the Board of 

Directors, holds 1,170,000 shares in Reditus 

SGPS. 

b) Supervisory Board  

The members of the Supervisory Board, 

comprising Rui António Nascimento Gomes 

Barreira, Manuel Luís Canas de Sousa 

Callé, Alfredo Francisco Aranha Salema 

Reis and João Paulo Torres Cunha Ferreira, 

did not own any shares or bonds, as at 31 

December 2007, and had not performed any 

transactions with any securities issued by 

Reditus SGPS, SA. 

 

II. INFORMATION REQUIRED UNDER 

ART. 448:4 OF THE COMMERCIAL COM-

PANIES CODE  

List of the shareholders who, at the date of 

the close of accounts for the Year 2007 and 

according to the records of the Company 

and the information provided, hold at least 

one tenth, one third or half of the capital and 

of the shareholders who no longer hold 

those fractions of the capital 

ELAO – SGPS, S.A.  

Holds directly 1,170,000 shares correspond-

ing to 18.00% of the share capital and 

18.14% of voting rights.  

Lisorta – Estufas e Assistência Técnica, 

Lda.  

Holds directly 1,074,699 shares correspond-

ing to 16.53% of the share capital and 

16.66% of voting rights.  

Courical Holdings, B.V. 

Holds directly 1,030,045 shares correspond-

ing to 15.85% of the share capital and 

15.97% of voting rights. 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da 

Fonseca Santos  

Holds directly 750,127 shares corresponding 

to 11.54% of the share capital and 11.63% 

of voting rights.  

 

III. INFORMATION REQUIRED UNDER 

ART. 324:2 OF THE COMMERCIAL COM-

PANIES CODE  

The Company holds 49 327 own shares, 

representing 0.76% of the share capital, as 

at 31.12.2007. 
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IV. INFORMAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS 

DO ART. 397º, Nº 4 DO CSC 

Não foram solicitadas e, por isso, não foram 

concedidas autorizações nos termos previs-

tos no nº 2 do artigo 397º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 

 

V. LISTA DOS TITULARES DE PARTICI-

PAÇÕES QUALIFICADAS A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2007 CALCULADAS NOS 

TERMOS DE ARTIGO 20º DO CÓDIGO 

DOS VALORES MOBILIÁRIOS. 

 

IV. INFORMATION REQUIRED UNDER 

ART. 397:4 OF THE COMMERCIAL COM-

PANIES CODE  

No authorisations were requested and there-

fore none were granted under the terms of 

Article 397:2 of the Commercial Companies 

Code. 

 

 

V. LIST OF THE HOLDERS OF QUALIFY-

ING HOLDINGS AS AT 31 DECEMBER 

2007 CALCULATED UNDER THE TERMS 

OF ARTICLE 20 OF THE SECURITIES 

MARKET CODE.  

 Nº de Acções 

No. Of Shares 

% Capital 

Social 

% Share Capital 

% Direitos de Voto 

% Voting Rights 

Lisorta, Lda 

Directamente (Directly) 

Através do Dr. Frederico José Appleton Moreira Rato 

(Gerente da sociedade accionista) 

Through Frederico José Appleton Moreira Rato (Manager of 

the stakeholder company)  

 

Total Imputável (Total Attributable) 

 

1.074.699 

 

328.467 

 

 

 

1.403.166 

 

16,53% 

 

5,05% 

 

 

 

21,59% 

 

16,66% 

 

5,09% 

 

 

 

21,75% 

José António da Costa Limão Gatta 

Através da Elao, S.G.P.S. 

Through Elao, S.G.P.S 

 

1.170.000 

 

18,00% 

 

18,14% 

Miguel Pais do Amaral 

Através da Courical Holdings, B.V. 

Through Courical Holdings, B.V. 

 

1.030.045 

 

15,85% 

 

15,97% 

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos 

Directamente (Directly) 

 

750.127 

 

11,54% 

 

11,63% 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira  

Directamente (Directly) 

Através da Inventum, S.G.P.S. 

Through Inventum, S.G.P.S. 

 

Total Imputável (Total Attributable) 

 

234.204 

 

274.369 

 

508.573 

 

3,60% 

 

4,22% 

 

7,82% 

 

3,63% 

 

4,25% 

 

7,88% 

Frederico José Appleton Moreira Rato 

Directamente (Directly) 

 

328.467 

 

5,05% 

 

5,09% 

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira 

Directamente (Directly) 

 

234.204 

 

3,60% 

 

3,63% 
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VI. INFORMAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS 

DO ART. 245º-A, Nº 1 DO CVM 

a) Estrutura de capital, incluindo indica-

ção das acções não admitidas à negocia-

ção, diferentes categorias de acções, 

direitos e deveres inerentes às mesmas e 

percentagem de capital que cada catego-

ria representa. 

O capital social da Reditus é de 32.500.000 

euros, representado por 6.500.000 acções, 

com o valor nominal de 5 euros cada. 

Actualmente as acções são todas tituladas e 

ao portador, embora seja permitida estatuta-

riamente a sua conversão em escriturais e/

ou em nominativas. Todos os direitos e 

deveres inerentes a todas as acções são 

iguais. As acções encontram-se todas admi-

tidas à negociação. 

 

b) Eventuais restrições à transmissibili-

dade das acções, tais como cláusulas de 

consentimento para a alienação, ou limi-

tações à titularidade de acções. 

O contrato de sociedade não prevê qualquer 

restrição à transmissibilidade ou titularidade 

das acções.  

 

c) Participações qualificadas no capital 

social da sociedade. 

Ver lista de titulares de participações qualifi-

cadas no ponto V do presente anexo. 

 

d) Identificação de accionistas titulares 

de direitos especiais e descrição desses 

direitos.  

Não há na Reditus nenhum accionista ou 

categoria de accionistas que sejam titulares 

de direitos especiais. 

 

e) Mecanismos de controlo previstos 

num eventual sistema de participação 

dos trabalhadores no capital na medida 

em que os direitos de voto não sejam 

exercidos directamente por estes. 

Não está previsto qualquer mecanismo de 

controlo. 

 

f) Eventuais restrições em matéria de 

direito de voto, tais como limitações ao 

exercício do voto dependente da titulari-

VI. INFORMATION REQUIRED UNDER 

ART. 245:1 OF THE CVM (SECURITIES 

CODE) 

a) Capital structure, including indication 

of shares not admitted to trading, differ-

ent share categories, rights and obliga-

tions attaching to shares and the per-

centage of the capital represented by 

each category. 

The value of the share capital of Reditus is 

32,500,000 euros, represented by 6,500,000 

shares, with the nominal value of 5 euros 

each. 

Currently all the shares are represented by 

certificate and bearer shares, although the 

articles of association permit their conver-

sion into book entry and/or registered 

shares. All the rights and obligations at-

tached to all the shares are identical. All the 

shares are admitted to trading. 

b) Any restrictions on the transfer of 

shares, such as consent to transfer 

clauses, or limits on the ownership of 

shares. 

The articles of association do not envisage 

any restriction on the transfer or ownership 

of shares. 

c) Qualifying holdings in the share capi-

tal of the company. 

See list of holders of qualifying holdings in 

Point V of this annex. 

d) Identification of shareholders with 

special rights and description of these 

rights.  

At Reditus there are no shareholders or 

categories of shareholders with special 

rights. 

 

e) The system of control of any employee 

share scheme where the control rights 

are not exercised directly by the employ-

ees. 

No system of control is envisaged. 

 

f) Any restrictions on voting rights, such 

as limitations of the voting rights of hold-

ers of a given percentage or number of 

votes, deadlines for exercising voting 
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dade de um número ou percentagem de 

acções, prazos impostos para o exercício 

do direito de voto ou sistemas de desta-

que de direitos de conteúdo patrimonial. 

Ver informação no Relatório sobre o Gover-

no da Sociedade no ponto 2.1 do capítulo II. 

 

g) Acordos parassociais que sejam do 

conhecimento da sociedade e possam 

conduzir a restrições em matéria de 

transmissão de valores mobiliários ou de 

direitos de voto. 

A sociedade desconhece a existência de 

qualquer acordo parassocial. 

 

h) Regras aplicáveis à nomeação e subs-

tituição dos membros do órgão de admi-

nistração e à alteração dos estatutos da 

sociedade. 

Os estatutos da Reditus não prevêem quais-

quer regras especiais relativas à nomeação 

e substituição dos membros do órgão de 

administração ou à alteração dos seus esta-

tutos. Tais matéria estão, pois, apenas 

sujeitas ao regime legal geral. 

 

i) Poderes do órgão de administração, 

nomeadamente no que respeita a delibe-

rações de aumento do capital. 

Os estatutos da Reditus autorizam o Conse-

lho de Administração a deliberar, por uma 

ou mais vezes, aumentos de capital até este 

atingir o limite de cinquenta milhões de 

euros. 

 

j) Acordos significativos de que a socie-

dade seja parte e que entrem em vigor, 

sejam alterados ou cessem em caso de 

mudança de controlo da sociedade na 

sequência de uma oferta pública de aqui-

sição, bem como os efeitos respectivos, 

salvo se, pela sua natureza, a divulgação 

dos mesmos for seriamente prejudicial 

para a sociedade, excepto se a socieda-

de for especificamente obrigada a divul-

gar essas informações por força de 

outros imperativos legais. 

Não existem acordos de qualquer natureza 

que produzam efeitos em caso de mudança 

de controlo da sociedade na sequência de 

uma oferta pública de aquisição. 

 

rights, or systems whereby the financial 

rights attaching to securities are sepa-

rated from the holding of securities. 

See information in the Corporate Govern-

ance Report in Point 2.1 of Chapter II. 

 

g) Any agreements between sharehold-

ers which are known to the company and 

may result in restrictions on the transfer 

of securities and/or voting rights. 

The company does not know of the exis-

tence of any shareholders agreement. 

 

h) The rules governing the appointment 

and replacement of board members and 

the amendment of the articles of associa-

tion. 

The articles of association of Reditus do not 

envisage any special rules concerning the 

appointment and replacement of members 

of the board of directors or the amendment 

of its articles of association. These issues 

are, thus, only subject to the general legal 

rules. 

i) Powers of the board of directors, 

namely in respect of resolutions to in-

crease capital. 

The articles of association of Reditus author-

ise the Board of Directors to pass resolu-

tions, one or more times, on capital in-

creases up to a limit of fifty million euros. 

 

j) Any significant agreements to which 

the company is a party and which take 

effect, alter or terminate upon a change 

of control of the company following a 

takeover bid, and the effects thereof, 

except where their nature is such that 

their disclosure would be seriously preju-

dicial to the company; this exception 

shall not apply where the company is 

specifically obliged to disclose such 

information on the basis of other legal 

requirements. 

There are no agreements of any kind which 

take effect in the event of a change in con-

trol of the company as the result of a take-

over bid. 
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l) Any agreements between the company 

and its board members or employees 

providing for compensation if they resign 

or are made redundant without valid rea-

son or if their employment ceases be-

cause of a takeover bid. 

There are no agreements of this type. 

 

m) Internal control and risk management 

systems implemented at the Company. 

See information in the Corporate Govern-

ance Report in Point 1.3 of Chapter I  

l) Acordos entre a sociedade e os titula-

res do órgão de administração ou traba-

lhadores que prevejam indemnizações 

em caso de pedido de demissão do tra-

balhador, despedimento sem justa causa 

ou cessação da relação de trabalho na 

sequência de uma oferta pública de aqui-

sição. 

Não existe qualquer acordo deste tipo. 

 

m) Sistemas de controlo interno e de 

risco de gestão implementados na socie-

dade. 

Ver informação no Relatório sobre o Gover-

no da Sociedade no ponto 1.3 do capítulo I. 

Rogério Ribeiro, 1992 

Rogério Ribeiro, 1992 
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