F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.
Sociedade aberta
Sede: Rua do General Norton de Matos, 68 - R/C, Porto
Capital Social: Euro 25.641.459
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 508 548 527

COMUNICADO
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se
ter recebido de Bestinver Gestión a seguinte notificação, a 17 de Fevereiro de 2012:

MODELO DE FORMULÁRIO TR‐1
DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A ACÇÕES – N.º 1 DO ARTIGO 12.º DA DIRECTIVA 2004/109/CE
INSTRUMENTOS FINANCEIROS – N.º 3 DO ARTIGO 11.º DA DIRECTIVA 2007/14/CE DA COMISSÃO

1.

Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais estão
associados direitos de voto: F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

2.

Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[X] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros susceptível de resultar na
aquisição de acções já emitidas às quais estão associados direitos de voto
[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto

3.

Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificação: BESTINVER
GESTIÓN S.A., SGIIC, uma sociedade gestora de fundos de investimento que gere e
representa outras instituições de investimento, exercendo os direitos de voto inerentes às
suas participações. Adicionalmente, foi concedida à Bestinver Gestión S.A., SGIIC
procuração para exercício dos direitos de voto inerentes às acções detidas pelos fundos de
pensões geridos pela Bestinver Pensiones EGFP, S.A..

4.

Nome completo do accionista ou accionistas (caso diferentes da pessoa mencionada no
ponto 3.): No capítulo relativo a informações adicionais faculta-se esquema quadro em que
se listam todas as instituições de investimento e fundos de pensões representadas pela
BESTINVER GESTIÓN S.A., SGIIC e a discriminação das correspondentes participações.

5.

Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado: 31 de Janeiro de
2012.

6.

Data em que o Emitente foi notificado;

7.

Limiar ou limiares atravessados ou alcançados: 5% e 2%

8.

Informações notificadas:

A) Direitos de voto associados a acções
Classe/tipo de
Situação anterior à
acções (se
operação que
possível, utilizar o
desencadeou a
CÓDIGO ISIN)
obrigação de notificação
Número
de acções
PTFRV0AE0004
SUBTOTAL A
(com base nos
direitos de voto
agregados)

Número de
direitos de
voto
2.287.650
2.287.650

Situação posterior à operação que desencadeou a
obrigação de notificação

Número
de acções
Directos

Número de direitos de
voto
Directos
Indirectos
489.436
489.436

% de direitos de voto
Directa

B) Instrumentos Financeiros
Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificação
Tipo de
Data-limite
Data ou período do
Número de direitos
instrumento
Exercício ou da
de voto que podem
financeiro
Conversão
ser adquiridos em
caso de exercício ou
de conversão do
instrumento

Indirecta
1,91%
1,91%

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B
(em relação a todas as
datas limites)
Total (A+B)
489.436

9.

Número de direitos de voto
489.436

% de direitos de voto
1,91%

Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os
instrumentos financeiros são efectivamente detidos, se for caso disso:

Fundos de Investimento e Fundos de Pensões
BESTINVER BOLSA, F.I.M.
BESTINFOND, F.I.M.
BESTINVER MIXTO, F.I.M.
BESTINVER GLOBAL F.P.
BESTINVER AHORRO FONDO DE PENSIONES

Número de Acções

%

226.607
172.062
40.959
34.821
14.987
498.436

0,88%
0,67%
0,16%
0,14%
0,06%
1,91%

10. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário]
deixará de dispor de [número] direitos de voto em [data].
11. Informações adicionais:
Queiram por favor tomar em consideração que as seguintes sociedades de investimento
passaram o limiar de 2% na mesma data, 31 de Janeiro de 2012:
Bestinver Bolsa, FIM …………..…. (número de acções da notificação anterior: 1.265.179)
Bestinfond, FIM ………………….... (número de acções da notificação anterior: 534.372)
Porto, 17 de Fevereiro de 2012
A Administração

