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COMUNICADO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA

A Sonae Capital, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, ter recebido, à data de hoje, uma
comunicação da FundPartner Solutions (Europe) S.A., nos termos em anexo.

Maia, 8 de Abril de 2019

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

Tradução portuguesa da comunicação de participação qualificada da FundPartner Solutions (Europe)
S.A., comunicada em 8 de abril de 2019. Na eventualidade de qualquer desconformidade com a
versão assinada em inglês, prevalece esta última
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
A/C: Departamento de Supervisão de Emitentes
Rua Laura Alves, nº. 4
Apartado 14258
1064-003 Lisboa
Portugal
Fax: +351 213 537 077
Email: cmvm@cmvm.pt

Sonae Capital, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
A/C: O Representante para as Relações com o Mercado
Lugar do Espido, Via Norte
4471-907 Maia
Portugal
Fax: +351 22 010 79 35
Email: anm@sonaecapital.pt

Participação qualificada na Sonae Capital, SGPS, S.A.
Luxemburgo, 8 de abril de 2019
Tendo notado que as divulgações de participação qualificada efetuadas a respeito da Sonae Capital
SGPS, S.A. não refletiam a posição da FundPartner Solutions (Europe) S.A. (“FPSESA”), com sede na
avenida J.F. Kennedy, 15, L-1855 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, a respeito dos direitos
de voto na Sonae Capital SGPS, S.A. (“Sonae Capital”), emitente de um total de 250.000.000 ações
ordinárias e de igual número de direitos de voto, a FPSESA vem informar o seguinte:
1.

Comunicação de participação acima do limiar de 2% pela Argos Fund em 11 de novembro
de 2015

Conforme a comunicação divulgada pela Sonae Capital em 13 de novembro de 2015, foi divulgada
uma participação acima do limiar de 2% na Sonae Capital pela Argos Fund (uma SICAV registada no
Luxemburgo) em 11 de novembro de 2015. A comunicação foi feita por conta da Argos Fund pela
Quaero Capital SA, o gestor de investimentos do fundo. A participação qualificada divulgada foi a

respeito dos seguintes direitos de voto, correspondentes a igual número de ações, na Sonae Capital:
5.181.429 ações, 2,07% do total, detidas pela Argos Fund.
Para que não haja dúvida, é de referir que nenhum dos direitos de voto acima mencionados era, à
data, imputável à FPSESA.
(A Argos Fund alterou o nome para Quaero Capital Funds (Lux) em outubro de 2017.)
2.

Designação da FPSESA como sociedade gestora da Quaero SICAV em 1 de dezembro de
2016

A Quaero Capital Funds (Lux) (anteriormente conhecida como Argos Fund) é uma sociedade de
investimento de capital variável, estruturada ao abrigo da lei luxemburguesa como société
d'investissement à capital variable (SICAV) (“Quaero SICAV”). Foi constituída sob a forma sociedade
anónima de responsabilidade limitada (société anonyme) em 24 de abril de 2009, com sede em
Boulevard Emmanuel Servais, 20, L-2535 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo.
A FPSESA foi designada como sociedade gestora da Quaero SICAV em 1 de dezembro de 2016. Desde
então a sede social da Quaero SICAV é na avenida J.F. Kennedy, 15, L-1855 Luxemburgo, GrãoDucado do Luxemburgo.
Como resultado dessa designação, os direitos de voto inerentes às ações detidas pela Quaero SICAV
tornaram-se imputáveis à FPSESA, como sua sociedade gestora. Para efeitos de completude, cumpre
referir que a FPSESA veio a delegar posteriormente o exercício de direitos de voto na Quaero Capital,
S.A., com sede em Rue de Lausanne, 20bis, 1201 Genebra, Suíça, na qualidade de gestor de
investimentos do fundo.
A essa data (1 de dezembro de 2016), os seguintes direitos de voto, correspondentes a igual número
de ações, na Sonae Capital passaram a ser imputáveis à FPSESA, em cada caso, como sociedade
gestora:
•

8.553.330 ações, 3,42% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut, um subfundo da Quaero SICAV;

•

1.470.000 ações, 0,59% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European
Companies, um sub-fundo da Quaero SICAV;

•

926.265 ações, 0,37% do total, detidas no Magallanes Value Investors UCITS - Iberian Equity,
com sede na avenida J.F. Kennedy, 15, L-1855 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo (um
sub-fundo da Magallanes Value Investors UCITS, uma sociedade de investimento de capital
variável estruturada ao abrigo da lei luxemburguesa como société d'investissement à capital
variable (SICAV), constituída sob a forma de sociedade anónima de responsabilidade limitada
(société anonyme) em 3 de dezembro de 2015);

•

66.843 ações, 0,03% do total, detidas no Cobas Lux SICAV – Cobas Selection Fund, com sede na
avenida J.F. Kennedy , 15 , L-1855 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo (um sub-fundo
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da Cobas Lux SICAV, uma sociedade de investimento de capital variável estruturada ao abrigo
da lei luxemburguesa como société d'investissement à capital variable (SICAV), constituída sob
a forma de BVI Business Company em 1 de setembro de 2001 e transferida para o Luxemburgo
em 20 de julho de 2015 conforme escritura notarial publicada no Mémorial de 15 de setembro
de 2015).
Total imputável à FPSESA: 11.016.438 ações e direitos de voto, 4,41% do total, na Sonae Capital.
Como tal, na data acima mencionada (1 de dezembro de 2016) o número total de direitos de voto na
Sonae Capital imputáveis à FPSESA excedia o limiar de 2%.
3.

Aquisição de ações em bolsa pela Quaero SICAV em 3 de março de 2017

Em 3 de março de 2017, como resultado de aquisição em bolsa de 80.000 ações pela Quaero SICAV
para o Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European Companies, os seguintes direitos de voto
(correspondentes a igual número de ações) na Sonae Capital eram imputáveis à FPSESA, em cada
caso, como sociedade gestora:
•

9.223.330 ações, 3,69% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut, um subfundo da Quaero SICAV;

•

1.850.000 ações, 0,74% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European
Companies, um sub-fundo da Quaero SICAV;

•

1.405.810, 0,56% do total, detidas no Magallanes Value Investors UCITS - Iberian Equity, um
sub-fundo da Magallanes Value Investors UCITS;

•

50.201, 0,02% do total, detidas no Cobas Lux SICAV – Cobas Selection Fund, um sub-fundo da
Cobas Lux SICAV.

Total imputável à FPSESA: 12.529.341 ações e direitos de voto, 5,01% do total, na Sonae Capital.
Como tal, na data acima mencionada (3 de março de 2017) o número total de direitos de voto na
Sonae Capital imputáveis à FPSESA ultrapassou o limiar de 5%.
4.

Comunicação de participação acima do limiar de 5% da Quaero SICAV e pela Quaero
Capital, S.A. em 23 de outubro de 2017

Conforme a comunicação divulgada pela Sonae Capital em 23 de outubro de 2017, foi divulgada uma
participação superior ao limiar de 5% na Sonae Capital da Quaero SICAV (enquanto acionista, em
particular os seus sub-fundos Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut e Quaero Capital Funds (Lux) –
Smaller European Companies) e da Quaero Capital, S.A. (enquanto gestor de investimentos do fundo)
em 23 de outubro de 2017. A comunicação foi feita pela Quaero Capital, S.A. por conta da Quaero
SICAV e da Quaero Capital, S.A. (nas qualidades acima referidas). A comunicação respeitava aos
seguintes direitos de voto, correspondentes a igual número de ações, na Sonae Capital: 12.633.330
ações, 5,05% do total, detidas pela Quaero SICAV, como acima mencionado.
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Para efeitos de completude, à data de 23 de outubro de 2017, os direitos de voto acima
mencionados eram também imputáveis à FPSESA, sociedade gestora da Quaero SICAV, e os direitos
de voto agregados (e igual número de ações) na Sonae Capital imputáveis, a essa data, à FPSESA (em
cada caso, como sociedade gestora) eram os seguintes:
•

9.223.330 ações, 3,69% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut, um subfundo da Quaero SICAV;

•

3.530.000 ações, 1,41% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European
Companies, um sub-fundo da Quaero SICAV;

•

1.441.572 ações, 0,58% do total, detidas no Magallanes Value Investors UCITS - Iberian Equity,
um sub-fundo da Magallanes Value Investors UCITS.

Total imputável à FPSESA: 14.194.902 ações e direitos de voto, 5,68% do total, na Sonae Capital.
Como tal, na data acima mencionada (23 de outubro de 2017) o número total de direitos de voto na
Sonae Capital imputáveis à FPSESA permaneceu acima do limiar de 5%.
5.

Comunicação de participação inferior ao limiar de 5% da Quaero SICAV e pela Quaero
Capital, S.A. em 22 de novembro de 2018

Conforme a comunicação divulgada pela Sonae Capital em 27 de novembro de 2018, foi divulgada
uma participação inferior ao limiar de 5% na Sonae Capital da Quaero SICAV (enquanto acionista, em
particular os seus sub-fundos Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut e Quaero Capital Funds (Lux) –
Smaller European Companies) e da Quaero Capital, S.A. (enquanto gestor de investimentos do fundo)
em 22 de novembro de 2018. A comunicação foi feita pela Quaero Capital, S.A. por conta da Quaero
SICAV e da Quaero Capital, S.A. (nas qualidades acima referidas). A comunicação respeitava aos
seguintes direitos de voto, correspondentes a igual número de ações, na Sonae Capital: 12.322.845
ações, 4,92% do total, detidas pela Quaero SICAV, como acima mencionado.
Para efeitos de completude, à data de 22 de novembro de 2018, os direitos de voto na Sonae Capital
acima mencionados eram também imputáveis à FPSESA, sociedade gestora da Quaero SICAV, e os
direitos de voto agregados (e igual número de ações) na Sonae Capital imputáveis, a essa data, à
FPSESA (em cada caso, como sociedade gestora) eram os seguintes:
•

7.742.845 ações, 3,10% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut, um subfundo da Quaero SICAV;

•

4.580.000 ações, 1,83% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European
Companies, um sub-fundo da Quaero SICAV;

•

1.687.860 ações, 0,68% do total, detidas pelo Magallanes Value Investors UCITS - Iberian
Equity, um sub-fundo da Magallanes Value Investors UCITS.

Total imputável à FPSESA: 14.010.705 ações e direitos de voto, 5,60% do total, na Sonae Capital.
Como tal, na data acima mencionada (22 de novembro de 2018) o número total de direitos de voto
na Sonae Capital imputáveis à FPSESA permaneceu acima do limiar de 5%.
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6.

Participação qualificada da FPSESA à data de 5 de abril de 2019

Para efeitos de completude, à data de 5 de abril de 2019, os seguintes direitos de voto,
correspondentes a igual número de ações, na Sonae Capital eram imputáveis à FPSESA, em cada
caso, como sociedade gestora:
•

7.742.845 ações, 3,10% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Argonaut, um subfundo da Quaero SICAV;

•

4.580.000 ações, 1,83% do total, detidas no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European
Companies, um sub-fundo da Quaero SICAV;

•

1.687.860 ações, 0,68% do total, detidas no Magallanes Value Investors UCITS – Iberian Equity,
um sub-fundo da Magallanes Value Investors UCITS.

Total imputável à FPSESA: 14.010.705 ações e direitos de voto, 5,60% do total, na Sonae Capital.
Como tal, na data acima mencionada (5 de abril de 2019) o número total de direitos de voto na
Sonae Capital imputáveis à FPSESA permanece acima do limiar de 5%.
Para que não haja dúvida, os direitos de voto acima compreendidos no Quaero Capital Funds (Lux) –
Argonaut e no Quaero Capital Funds (Lux) – Smaller European Companies, são também imputáveis à
Quaero SICAV (visto que ambos são sub-fundos desta) e à Quaero Capital S.A., enquanto gestor de
investimentos do fundo.

Em nome da FundPartner Solutions (Europe) S.A.
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