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Transação de dirigente 
 
Lisboa, 29 de outubro de 2020 

 
A NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante, 

“Novabase”) informa que, no dia 26 de outubro de 2020, recebeu do seu administrador 

executivo Paulo Jorge de Barros Pires Trigo notificação de exercício de 400.000 opções 

sobre ações ordinárias da Novabase ao abrigo do Regulamento do Plano de Opções de 

Atribuição de Ações da sociedade (“RPO”), oportunamente divulgado ao mercado, nas 

seguintes modalidades:  

(i) Relativamente a 50% das opções objeto de exercício (200.000 opções) por net 

share settlement (atribuição de ações da sociedade), tendo resultado na 

atribuição de 91.539 ações ordinárias da Novabase ao referido administrador, 

por aplicação da fórmula de cálculo prevista no RPO; e 

(ii) Relativamente aos remanescentes 50% (correspondente a 200.000 opções) por 

net cash settlement (pagamento em dinheiro), tendo resultado no pagamento ao 

referido administrador do montante de 304.001,71 EUR por aplicação da fórmula 

de cálculo prevista no RPO. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores 

Mobiliários e no artigo 19º do Regulamento (UE) nº 596/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 16 de Abril de 2014, a Novabase mais informa que, na sequência da 

comunicação acima referida, recebeu na mesma data do referido administrador 

comunicação de transação de dirigente referente ao exercício das mencionadas opções, 

conforme formulário de notificação constante do Anexo I. 

Mais se informa que, nos termos do artigo 14.2 do RPO, as ações da Novabase 

correspondentes às opções exercidas referidas acima em (i) serão retidas pela 

Novabase durante o prazo de três anos a contar do respetivo exercício, apenas sendo 

transmitida a titularidade das mesmas para o referido dirigente uma vez decorrido tal 

período e condicionado ao desempenho positivo da sociedade durante o mesmo, nos 

termos previstos no RPO. 

Anexamos a informação recebida. 



 

 

Anexo 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 

responsabilidade de direção e pessoas estritamente relacionadas com elas 

 

 
1 

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

 
a) 

 
Nome 

Pessoa com responsabilidades de direção: Paulo Jorge de Barros Pires Trigo 

 

 
2 

 
Motivo da notificação 

 
a) 

 
Cargo/estatuto 

Administrador executivo da Novabase – Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A.  

 
b) 

 
Notificação inicial / 

alteração 

 
Notificação inicial 

 
3 

 
Dados sobre o emitente 

 
a) 

 
Nome 

 
Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.  

 
b) 

 
LEI 

 
 549300J0TPYCTYE0CL94 

 
4 

 
Dados da transação 

 

a) 

 

Descrição do instrumento 
financeiro, tipo de 

instrumento 

 

 

Código de identificação 

 

Ações ordinárias da Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
S.A. 

 
 

 

ISIN PTNBA0AM0006 



 

 

 
b) 

 
Natureza da operação 

 

Exercício de 400.000 opções sobre ações ordinárias da Novabase – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Emitente”) ao abrigo do 
Regulamento do Plano de Opções de Atribuição de Ações da sociedade 
(“RPO”), oportunamente divulgado ao mercado, nas seguintes modalidades:  

(i) Relativamente a 50% das opções objeto de exercício (200.000 
opções) por net share settlement (atribuição de ações da sociedade), 
tendo resultado na atribuição de 91.539 ações ordinárias da 
Emitente ao referido administrador, por aplicação da fórmula de 
cálculo prevista no RPO; e 

(ii) Relativamente aos remanescentes 50% (correspondente a 200.000 
opções) por net cash settlement (pagamento em dinheiro), tendo 
resultado no pagamento ao referido administrador do montante de 
304.001,71 EUR por aplicação da fórmula de cálculo prevista no 
RPO. 

Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 6, alínea e), do Regulamento (UE) 
n.º 596/2014, informa-se que esta operação está associada ao exercício de 
programas de opções sobre ações. 

Mais se informa que, nos termos do artigo 14.2 do RPO, as ações da 
Emitente correspondentes às opções exercidas referidas acima em (i) serão 
retidas pela Emitente durante o prazo de três anos a contar do respetivo 
exercício, apenas sendo transmitida a titularidade das mesmas para o referido 
dirigente uma vez decorrido tal período e condicionado ao desempenho 
positivo da sociedade durante o mesmo, nos termos previstos no RPO. 

 
c) 

 
Preço e volume 

O preço de exercício das opções corresponde a 3,321 EUR, por aplicação da 
fórmula de cálculo prevista no RPO 

Relativamente às opções objeto de exercício por net share settlement, o 
volume de ações atribuídas ao dirigente corresponde a 91.539 ações 
ordinárias da Emitente. 

 
d) 

 
Informações agregadas 

- Volume Agregado 

- Preço 

 

N/A 

 
e) 

 
Data da operação 

 

2020-10-26, UTC +0 

 
f) 

 
Local da operação 

 

Fora de uma plataforma de negociação 

 

 

 


