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 número 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como no
artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, informa-se ter recebido do
nosso administrador Senhor Eng.º Paulo Jorge dos Santos Fernandes a seguinte comunicação, a 25 de Dezembro de
2015:
“Paulo Jorge dos Santos Fernandes, que é igualmente Vogal do Conselho de Administração da F. Ramada
Investimentos, S.G.P.S., S.A. (a “Sociedade”), vem por este meio comunicar, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários e do previsto no Regulamento da CMVM n.º 5/2008 (bem
como, na medida considerada aplicável, igualmente para os efeitos previstos nos artigos 248.º-B do Código dos
Valores Mobiliários, do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais e dos artigos 2.º e 14.º do Regulamento da
CMVM n.º 5/2008), a alteração do título de imputação relativo à sua participação no capital social e direitos de voto da
Sociedade, em consequência das seguintes transações, realizadas fora de bolsa nos dias 21 e 22 de dezembro de
2015:
a)

Doação à sua filha Margarida Barbosa Fernandes, solteira maior, não dependente, de 23.538 ações
ordinárias, representativas de 47,08% do capital social e dos direitos de voto da sociedade “ACTIUM CAPITAL –
SGPS, S.A.” (a “Actium”), entidade de que é administrador e que por sua vez é titular de 3.837.588 ações,
representativas de aproximadamente 14,97% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade;

b)

Doação ao seu filho Pedro Barbosa Fernandes, solteiro maior, não dependente, de 23.538 ações ordinárias,
representativas de 47,08% do capital social e dos direitos de voto da referida Actium;

c)

Entrega à sociedade Vistamare Holding, BV, uma sociedade de responsabilidade limitada (een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituída de acordo com o direito holandês, registada junto do
trade register da Câmara de Comércio de Roterdão sob o número 64569039, com sede em Metaalhof 59, 3067
GM Rotterdam, the Netherlands (a “Vistamare”) de um total de 48.000 ações ordinárias, representativas de 96%
do capital social e dos direitos de voto da Actium por parte de Paulo Jorge dos Santos Fernandes (1.922
ações da Actium entregues em realização e por contrapartida de 8.544 ações especiais), Margarida Barbosa
Fernandes (23.039 ações da Actium em realização e por contrapartida de 102.478 ações ordinárias) e Pedro
Barbosa Fernandes (23.039 ações da Actium em realização e por contrapartida de 102.478 ações ordinárias),
em troca de novas ações emitidas por efeito do aumento do capital social da Vistamare.

Considerando que:
(i)

Paulo Jorge dos Santos Fernandes é administrador e acionista dominante da Vistamare, titular de ações a que
correspondem 90% dos respetivos direitos de voto;

(ii)

A Vistamare passou a controlar 96% do capital social e dos direitos de voto da Actium (sociedade de que Paulo
Jorge dos Santos Fernandes continua a ser administrador);

(iii)

Conforme referido, a Actium detém 3.837.582 ações da Sociedade, representativas de aproximadamente
14,97% dos respetivos direitos de voto, continuam a ser imputáveis a Paulo Jorge dos Santos Fernandes, bem

como às entidades acima referidas, um total de 3.837.582 ações da Sociedade, representativas de
aproximadamente 14,97% dos respetivos direitos de voto.”

Porto, 25 de Dezembro de 2015
A Administração

