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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 Santader Asset Management, em 18 de Agosto de 2017, a seguinte notificação:
“Vimos pela presente proceder à comunicação o incremento de participação qualificada, ao abrigo do artigo 16º /2 b) do
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, e recentemente republicado
pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro.
Assim, comunicamos que:
a) O Fundo Santander Small Caps España, FI passou a deter, a partir do dia 25 de Julho de 2017, 631.943 acções
(anteriormente detinha 0 acções), correspondentes a 2,465 % do capital social, relativas a 2,465% dos direitos de voto.
No total, os fundos de investimento mobiliários geridos pela Santander Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., passaram
a deter, a partir do dia 25 de Julho de 2017, 631.943 acções, correspondentes a 2,465% do capital social, relativas a
2,465 % dos direitos de voto, tendo assim, ultrapassado o limiar dos 2% de participação qualificada.
b) O incremento da participação qualificada verificou-se no dia 25 de Julho de 2017.
c) O incremento da participação qualificada verificou-se mediante a compra em mercado de 631.943 acções por parte
do Fundo Santander Small Caps Espana, FI do dia 25 de Julho de 2017.
Esta participação deveria ter sido comunicada em 27 de Julho de 2017 mas devido a um erro operacional não foi
atempadamente reportada. À presente data a participação qualificada mantem-se acima dos 2%.”

Porto, 21 de Agosto de 2017
A Administração

