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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 hoje do seu Administrador, Dr. 
Frederico José Appleton 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, Frederico Moreira Rato, Administrador da Reditus SGPS, 
SA, vem por este meio comunicar que realizou, em sessão de Bolsa 
(Euronext Lisbon), as seguintes transacções sobre acções representativas do 
capital social da Reditus SGPS, S.A: 
 

1.     Aquisição de 1.000 acções pelo preço unitário de 6,75 euros no 
dia 6 de Março de 2009 
 

2.     Aquisição de 1.000 acções pelo preço unitário de 6,75 euros no 
dia 6 de Março de 2009 
 
Na sequência da referida aquisição - antes detinha 339.734 acções 
correspondentes a 3,81% do capital - passei a deter 341.734 acções, 
correspondentes a 3,83% do capital social e a 3,85% 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 16,18% do capital social e 16,27% dos 
direitos de voto da Reditus SGPS, SA.” 
 
  
 
Lisboa, 10 de Março de 2009. 
O Conselho de Administração. 
 


