
	  

 
 
09.10.2009 - Informação de transacção de dirigente 
 

Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sede: Rua Pedro Nunes, 11 – 1050-169 Lisboa 

Capital Social: 44.630.250 Euros 
Matriculada na C. R. C. de Lisboa com o nº único 

de matrícula e de Pessoa Colectiva nº. 500 400 997 
 
 

Informação 
 

 
Nos termos e para o efeito do disposto do Artigo 14º do Regulamento da 
Comissão de Mercado de Valores Mobiliários nº 5/2008, a Reditus SGPS, 
S.A., vem tornar público que recebeu do seu Administrador, Dr. Frederico 
Moreira Rato, a seguinte comunicação que transcreve na íntegra: 
  
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º B do Código dos 
Valores Mobiliários venho, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da Reditus, SGPS, SA, comunicar que, no dia 8 de Outubro de 
2009, procedi à alienação, através de operação fora de bolsa, de 15.000 
acções representativas do capital social da Reditus SGPS, S.A pelo preço 
unitário de 7,58 euros. 
 
Na sequência da referida operação - antes detinha 359.466 acções 
correspondentes a 4,03% do capital - passei a deter 344.466 acções, 
correspondentes a 3,86% do capital social e a 3,94% dos direitos de voto da 
Reditus SGPS, SA. 
 
Mais informo que a participação qualificada em referência deve ser imputada 
à entidade que, de seguida, se indica nos termos do artigo 20º do Código dos 
Valores Mobiliários: SACOP - Sociedade Agrícola do Casal do Outeiro do 
Polima, S.A., com o capital social de € 50 000, com sede na Av. 24 de Julho, 
54, 2º. Esq, Lisboa, NIF 502 639 571, empresa da qual sou administrador e 
que é indirectamente titular de 1.102.714 acções, correspondentes a 12,35% 
do capital social e a 12,42% dos direitos de voto da Reditus SGPS, SA. 
Passa, assim, a ser-me imputado 16,21% do capital social e 16,55% dos 
direitos de voto da Reditus SGPS, SA.” 
  
 
 
Lisboa, 9 de Outubro de 2009. 
O Conselho de Administração. 
 


