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 de
Rosa Maria Delfim Ferreira Teixeira e 1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A., em seguinte comunicação, a 5 de
Agosto de 2016:
“Rosa Delfim Ferreira Teixeira, solteira, maior, contribuinte fiscal n.º 193.597.829 vem, por este meio, comunicar, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e nos artigos 2.º e 14.º do
Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que fez uma doação de 335.395 acções representativas de 1,308% do capital
social e dos direitos de voto da sociedade F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., a favor de Afonso Delfim
Ferreira Borges de Oliveira e uma doação de 335.395 acções representativas de 1,308% do capital social e dos
direitos de voto da mesma sociedade, a Beatriz Delfim Ferreira Borges de Oliveira, ambos seus filhos, menores,
dependentes.
A referida transmissão foi realizada, fora de bolsa, em 2 de Agosto de 2016, a título gratuito, fixando-se nos termos e
para os efeitos do número 2 do artigo 14.º do citado Regulamento o valor da transacção em Euro 5,22 por acção,
sendo a obrigação de comunicação resultante do facto de Rosa Delfim Ferreira Teixeira viver em união de facto com
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira, administrador da sociedade F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A..
Em virtude de tal circunstância, informa-se adicionalmente, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do
Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que a Rosa Delfim Ferreira Teixeira deixaram
de ser imputáveis quaisquer direitos de voto correspondentes ao capital social da F. RAMADA – INVESTIMENTOS,
SGPS, S.A..
Mais se informa que, em 2 de Agosto de 2016, Afonso Delfim Ferreira Borges de Oliveira e Beatriz Delfim Ferreira
Borges de Oliveira subscreveram um aumento de capital da sociedade 1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A., com
sede na Rua General Norton de Matos, n.º 68 r/c, Porto, NIPC 513782001, realizado mediante entradas em espécie,
constituídas pelas acções da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. recebidas em doação, às quais foi
atribuído um valor unitário de Euro 5,22.
Por último, sendo Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira administrador da 1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A.,
são igualmente imputáveis a esta sociedade, nos termos do art. 20.º, n.º 1, al. d), do Código de Valores Mobiliários, as
1.402.072 acções representativas de 5,47% do capital social e dos direitos de voto da F. RAMADA –
INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. detidos pelo referido administrador, pelo que à 1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A.
passaram a ser imputáveis um total de 2.072.862 acções representativas de 8,08% dos direitos de voto
correspondentes ao capital social da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., desdobradas nas seguintes
parcelas:

— 670.790 acções detidas directamente pela sociedade 1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A.;
— 1.402.072 acções pelo referido administrador Dr. Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira.”

Porto, 5 de Agosto de 2016
A Administração

ANEXO I

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de
direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

1

Dados das pessoas com responsabilidades de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

a)

Nome

2

Motivo da notificação

a)

Cargo/estatuto

ROSA MARIA DELFIM FERREIRA TEIXEIRA

Pessoa estreitamente relacionada com uma pessoa com responsabilidades de direcção
ROSA MARIA DELFIM FERREIRA TEIXEIRA vive em união de facto com o membro de
Conselho de Administração da sociedade emitente Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

b)

Notificação
inicial/alteração

Notificação Inicial

3

Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões

a)

Nome

F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

b)

LEI

N/A

4

Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações

a)

Descrição do instrumento
financeiro,
tipo
de
instrumento

Acções

Código de identificação

PTFRV0AE0004

b)

Natureza da operação

Doação

c)

Preço(s) e volume(s)

d)

Preço (s)

Volume(s)

Euro 5,22

335.395

Euro 5,22

335.395

Informações agregadas
— Volume agregado
— Preço

e)

Data da operação

2016-08-02

f)

Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

ANEXO II

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de
direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

1

Dados das pessoas com responsabilidades de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

a)

Nome

2

Motivo da notificação

a)

Cargo/estatuto

1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A.

Entidade estreitamente relacionada com uma pessoa com responsabilidades de direcção
1 THING, INVESTMENTS SGPS, S.A. sociedade cujo Conselho de Administração integra o
membro de Conselho de Administração da sociedade emitente Pedro Miguel Matos Borges
de Oliveira

b)

Notificação
inicial/alteração

Notificação Inicial

3

Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões

a)

Nome

F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

b)

LEI

N/A

4

Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações

a)

Descrição do instrumento
financeiro,
tipo
de
instrumento

Acções

Código de identificação

PTFRV0AE0004

b)

Natureza da operação

Aumento de capital mediante entradas em espécie, constituídas por acções da sociedade
emitente

c)

Preço(s) e volume(s)

d)

Preço (s)

Volume(s)

Euro 5,22

670.790

Informações agregadas
— Volume agregado
— Preço

e)

Data da operação

2016-08-02

f)

Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

