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COMUNICADO DE FACTO RELEVANTE
A Sonae Capital, SGPS, SA vem pelo presente informar o mercado e o público em
geral que a sociedade EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. solicitou hoje a
divulgação do seguinte comunicado:
“O Conselho de Administração da EFANOR informa sobre as alterações que
pretende propor quanto à sua própria composição, bem como sobre as alterações
que, em virtude de decisões dos respetivos Conselhos de Administração, foram
comunicadas pelas suas participadas SONAE e SONAE CAPITAL.
EFANOR Investimentos
O Conselho de Administração da EFANOR deliberou propor aos seus acionistas,
após cumprimento das formalidades legais, o aumento do número dos seus
membros, e recomendar a eleição do Eng.º Carlos Moreira da Silva e do Eng.º
Ângelo Paupério para os novos lugares assim abertos.
SONAE SGPS

Esta escolha recebeu da EFANOR total concordância, uma vez que se adequa de
modo particular ao perfil mais recentemente assumido pelo Grupo, culminando
uma carreira que, nos últimos anos, se especializou na gestão de portefólios
diversificados e na internacionalização dos negócios de participadas.
A EFANOR congratula-se com a disponibilidade manifestada pelos Engs. Paulo
Azevedo e Ângelo Paupério para se manterem em sua representação no Conselho
de Administração da Sonae, em cargos não executivos no novo mandato, bem
como para proporcionarem todo o apoio necessário ao processo de transição de
poderes executivos pelo tempo que vier a revelar-se útil.
A EFANOR manifesta ainda o seu compromisso para colaborar com o Conselho de
Administração da Sonae na tarefa de completar a sua composição para o próximo
mandato, por forma a que esta cumpra criteriosamente o objetivo de conciliar uma
equipa executiva composta por profissionais de elevado nível, uma representação
conhecedora e empenhada do acionista de controlo e um conjunto de
administradores não-executivos independentes de reconhecida competência e
experiência em matéria de governo corporativo. Na perspetiva da EFANOR, este
equilíbrio é imprescindível para assegurar a continuação de um trabalho conjunto
entre a Família e uma equipa de profissionais de topo, baseada no mérito e na
capacidade de promover a excelência e enquadrada pelas melhores práticas de
corporate governance.
SONAE CAPITAL SGPS
A EFANOR manifesta a sua total concordância com a deliberação do Conselho de
Administração da SONAE CAPITAL, tomada na sequência da intenção de renúncia
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Na sequência da vontade manifestada pelos Engs. Paulo Azevedo e Eng.º Ângelo
Paupério de, após o termo do corrente mandato, passarem o testemunho das
funções executivas até agora exercidas no Conselho de Administração da SONAE,
este último, no âmbito da sua responsabilidade pela identificação de potenciais
candidatos com perfil para o desempenho de funções de administrador,
comunicou à EFANOR a sua intenção de fazer eleger para o cargo de Presidente
da sua Comissão Executiva, com efeitos a partir do termo do corrente mandato, a
Dr.ª Cláudia Azevedo.
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ao cargo de Presidente da respetiva Comissão Executiva apresentada pela Dr.ª
Cláudia Azevedo, de eleger em sua substituição o Eng.º Miguel Gil Mata.
A EFANOR gostaria de, neste momento, agradecer ao Eng.º Ângelo Paupério e ao
Eng.º Paulo Azevedo os cerca de 30 anos de exercício de cargos executivos no
Grupo Sonae, 20 dos quais como membros da Comissão Executiva da Sonae,
incluindo os 12 em que ocuparam a respetiva liderança. Os seus contributos
individuais foram determinantes para o crescimento da importância social e
económica do Grupo e permitiram-lhe passar incólume pelas crises económicas e
éticas dos últimos anos.
O Conselho de Administração da EFANOR agradece, por fim, a preparação da
sucessão que foi levada a cabo pela administração da SONAE, bem como a
disponibilidade de todos os seus quadros com mais elevadas responsabilidades de
gestão para colaborarem na construção das soluções que melhor correspondem
aos interesses das empresas, aproveitando para desejar à Dr.ª Cláudia Azevedo e
ao Eng.º Miguel Gil Mata o maior sucesso no exercício das suas novas e
importantes funções de liderança executiva.”

Maia, 17 de Julho de 2018

Capital Social 250.000.000 euros – CRC Maia (matrícula n.º 508 276 756 – Pessoa Colectiva n.º 508 276 756

A Representante para as relações com o Mercado de Capitais,

