SONAE CAPITAL, SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: € 250.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 508 276 756

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 Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut, nos termos
em anexo.

Maia, 26 de Outubro de 2020
A Representante para as relações com o Mercado de Capitais,

Sede
Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 3053 | 4471-907 Maia
Portugal
Para mais informações, por favor contactar o Departamento de Relação com Investidores da Sonae Capital:
Nuno Parreiro
E. ir@sonaecapital.pt
T. 22 010 79 11
www.sonaecapital.pt

ESMA/2015/1597

O presente documento é uma tradução do original em Inglês. Em caso de divergências de interpretação entre as
versões linguísticas, prevalecerá a versão inglesa.

Formulário de notificação de participações qualificadas
NOTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS (a ser remetido ao emitente e à autoridade competente)i
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais estão associados direitos de voto ii:
Sonae Capital SGPS SA
Lugar do Espido, Via Norte, Maia, PT-13, 4470-177, PT

2. Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[X] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros
[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto
[ ] outro (por favor especifique) iii:

3. Detalhes da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificação iv:
Nome:
Cidade e país da sede (se aplicável):
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut
15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
4. Nome completo do(s) accionista(s) (caso diferentes da pessoa mencionada no ponto 3.)v:
5. Data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado vi:
2020/10/23
6. Posições totais da(s) pessoa(s) sujeita(s) à obrigação de notificação:
% de direitos de voto
associados a acções
(total de 7.A)
Situação resultante
na data em que o
limiar foi transposto
ou alcançado
Posição da notificação anterior (se
aplicável)

% direitos de voto
através de instrumentos financeiros
(total de 7.B.1 + 7.B.2)

Total de ambos em
% (7.A + 7.B)

1,982%

1,982%

4,559%

4,559%

Número total de
direitos de voto do
emitente vii

250.000.000

1

7. Detalhes da notificação da situação resultante à data em que o limiar foi transposto ou atingido viii:
A: Direitos de Voto associados a acções
Classe/tipo de
acções
código ISIN (se
possível)

Número de Direitos de Voto ix

SUBTOTAL A

% de direitos de voto

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

(Art 9 da Directiva
2004/109/EC)

(Art 10 da Directiva
2004/109/EC)

(Art 9 da Directiva
2004/109/EC)

(Art 10 da Directiva
2004/109/EC)

1,982%

1,982

1,982%

1,982

B 1: Instrumentos financeiros de acordo com o Art. 13(1)(a) da Directiva 2004/109/EC
Tipo de instrumento
financeiro

Data de
maturidadex

Período de exercício /
conversãoxi

Número de direitos de
voto que podem ser
adquiridos caso o
instrumento seja convertido/exercido.

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.1

B 2: Instrumentos financeiros com efeito económico semelhante de acordo com o Art. 13(1)(b) da
Directiva 2004/109/EC
Tipo de instrumento financeiro

Data de maturidadex

Período de
exercício /
conversãoxi

Liquidação
física ou monetáriaxii

Número de
direitos de
voto

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.2

2

8. Informação relativa à pessoa sujeita à obrigação de notificação (assinale a caixa adequada):
[ ] A pessoa sujeita à obrigação de notificação não é controlada por qualquer pessoa ou entidade
legal e não controla outra(s) entidade(s) detendo directa ou indirectamente uma participação no
emitente (subjacente).xiii
[x] Cadeia completa de entidades controladas através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos financeiros são efectivamente detidos, começando pela pessoa ou entidade legal que
se encontra no topo da cadeiaxiv:

Nomexv

Quaero Capital Funds (Lux) Argonaut

% direitos de voto
se igual ou superior ao limiar de
notificação
1,982

% direitos de voto
através de instrumentos financeiros se
igual ou superior ao
limiar de notificação
0,00

Total de ambos se
igual ou superior ao
limiar de notificação
1,982

9. Procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do detentor da procuração] cessará de
deter [% e número] direitos de voto a partir de [data]

10. Informação adicionalxvi: *A Quaero Capital SA actua como sociedade gestora de investimentos da

Elaborado em Genebra, em 23 de Outubro de 2020.

Anexo: Notificação de participação qualificada
A. Identidade da pessoa singular ou coletiva sujeita à obrigação de notificação

Nome completo (incluindo a forma jurídica da pessoa coletiva)
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut

Endereço de contacto (sede social da pessoa coletiva)
15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
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E-Mail
Número de telefone / Fax
Outras informações úteis (pelo menos, uma pessoa de contacto para as pessoas coletivas)

B. Identidade do declarante, se aplicável

Nome completo
Myriam Ly

Endereço de contacto
Rue de Lausanne 20 bis, 1201 Geneva

E-Mail
m.ly@quaerocapital.com

Número de telefone / Fax
+41 22 518 83 75

Outras informações úteis (por exemplo, a relação funcional com a pessoa singular ou coletiva sujeita à
obrigação de notificação)

C. Informação adicional
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