
 
 

 

 
 
 

REDITUS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público 

Sede: Rua Pedro Nunes, n.º 11 – 1050-169 Lisboa 

Capital Social: 44.630.250 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 

Pessoa Colectiva 500 400 997 

 (Entidade Emitente) 

 

 
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ 1.600.000 ACÇÕES ORDINÁRIAS, TITULADAS E AO 

PORTADOR, COM O VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA UMA, DA REDITUS - SOCIEDADE GESTORA 
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 

 

 

RESULTADOS DA OFERTA E DO RATEIO 

(RECTIFICAÇÃO) 

 

 

Tendo sido verificado um lapso, por parte de uma instituição financeira receptora de ordens de subscrição,  na 

transmissão de pedidos suplementares de acções em rateio à Interbolsa, procede-se à rectificação do Anúncio 

de Resultados da Oferta que havia sido divulgado em 28 de Setembro de 2010, o qual passa a ter a seguinte 

redacção: 

 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, torna-se público que das 1.600.000 acções ordinárias, tituladas e 

ao portador, com valor nominal de 5 euros cada, que foram oferecidas à subscrição dos accionistas da REDITUS 

- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“REDITUS”) no exercício dos respectivos direitos de 

subscrição preferente, foram subscritas: 

� 227.869 acções no exercício dos respectivos direitos de subscrição; 

� 1.157.534 acções de pedidos suplementares de acções em rateio. 

 

Foram assim subscritas um total de 1.385.403 acções, ao preço de subscrição de 7,50 euros, correspondendo a 

86,59% da Oferta Pública de Subscrição, que foi subscrita de forma incompleta.  

 

Do total de acções subscritas, 1.093.885 acções foram subscritas ao abrigo do compromisso de subscrição que 

havia sido assumido pelos anteriores accionistas das empresas Ogimatech Portugal – Consultoria Empresarial e 

Institucional, S.A., DIGISIS Consultores, S.A. e Partblack, S.A..   

 

Foi já requerida a admissão à negociação das 1.385.403 acções a emitir à Euronext Lisbon. 

 

A liquidação financeira das acções subscritas no exercício dos direitos de subscrição ocorreu em 29 de 

Setembro de 2010 e a liquidação financeira das acções atribuídas em resultado de pedidos suplementares de 

acções em rateio ocorrerá em 30 de Setembro de 2010. 

 

O pedido de registo do aumento de capital social da REDITUS, será apresentado na Conservatória do Registo 

Comercial Competente após a liquidação financeira das acções subscritas em execução de pedidos 

suplementares de acções em rateio. 
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Após o referido registo comercial do aumento de capital social da REDITUS, o seu capital social será de 

51.557.265,00 euros, representado por um total de 10.311.453 acções, a que será inerente um igual número 

de direitos de voto. 

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2010. 

 

A Emitente O Intermediário Financeiro 

REDITUS - Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 

 

 


