
   

 

 

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

Sociedade Aberta 

Capital Social: 51.557.265 Euros 

Sede: Rua Pedro Nunes, nº11, 1050-169 Lisboa 

Registada na C. R. C. de Lisboa, sob o nº único 

de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 

 

 

 

Informação Privilegiada 

 

 

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 248º e seguintes do Código de Valores Mobiliários, a 

REDITUS SGPS SA faz saber que: 

 

1. A REDITUS SGPS SA concluiu na presente data uma operação de aquisição da totalidade do capital 

social da Tora – Sociedade Imobiliária, S.A. (“TORA, S.A.”), entidade a quem cabe actualmente a 

representação comercial do Grupo REDITUS junto de alguns dos seus principais clientes. 

 

2. Esta operação surge na sequência da renegociação pela TORA das condições comerciais vigentes 

entre o Grupo Reditus e os clientes em questão que, na óptica da REDITUS SGPS SA, consubstancia 

um reforço relevante da expectativa de aumento futuro das vendas e prestações de serviços pelas 

sociedades do Grupo REDITUS e que foi razão determinante para o interesse da REDITUS SGPS SA na 

operação. 

 

3. Foi feita uma avaliação do conjunto de activos da Empresa em dezoito milhões de euros. Tendo em 

consideração o valor do seu passivo de dezasseis milhões de euros, o valor de aquisição foi residual. 

 

4. A circunstância de a composição accionista da TORA ser muito próxima da composição accionista da 

LISORTA – Estufas e Assistência Técnica, Lda, sociedade que detém 11,74 % do capital da REDITUS 

SGPS SA determinou, muito embora esta operação não caia no âmbito de previsão do nº 2 do artigo 

397º do Código das Sociedades Comerciais, que fosse respeitado o regime instituído neste preceito 

legal, tendo o Conselho Fiscal emitido Parecer favorável a esta operação e tendo sido a mesma 

aprovada pelo Conselho de Administração da REDITUS SGPS SA. 

 

Lisboa, 31 de Dezembro de 2010 

O Conselho de Administração 


