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Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa 

Capital Social:€ 15,700,697 

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182 

Alteração de Título de Imputação de 
Participação Qualificada 

Lisboa, 12 de novembro de 2018 

 A Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”) informa, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 17.º do Código dos Valores Mobiliários 

e 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, ter recebido, no dia 9 de novembro de 2018, 

da HNB - SGPS, S.A. (“HNB”), a comunicação de alteração do título de imputação da 

participação qualificada anexa ao presente comunicado. 

Mais se informa que, nos termos da referida comunicação, no dia 5 de novembro de 2018 

os acionistas da Novabase signatários do Acordo Parassocial em vigor nesta sociedade 

(incluindo a HNB e os seus administradores e acionistas controladores) passaram a deter 

um total de 12.599.206 ações da Novabase, representativas de 40,12% do capital social 

da Novabase e correspondentes direitos de voto, da seguinte forma: 

Acionistas N.º Ações % Direitos 

Voto 

Detenção através da HNB1 10.501.589 33,44% 

José Afonso Oom Ferreira de Sousa1 1 
- 

Luís Paulo Cardoso Salvado1 1 
- 

Álvaro José da Silva Ferreira1 1 
- 

João Nuno da Silva Bento1 1 
- 

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho 2.097.613 6,68% 

Total 2 12.599.206 40.12% 

1 José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís Paulo Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira e João Nuno da Silva Bento são acionistas controladores e administradores da 

HNB – SGPS, S.A., tendo celebrado um acordo parassocial tendo por objeto a totalidade do capital social desta sociedade. 

2 A participação total é imputável aos acionistas José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís Paulo Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira, João Nuno da Silva Bento e 

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho, nos termos do Acordo Parassocial relativo à Novabase.

Anexamos a informação recebida. 



CMVM- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Departamento de Emitentes 

Rua Laura Alves, 4 

1064-003 Lisboa 

cmvm@cmvm.pt 

NOVABASE, SGPS, S.A 

Av. D. João II, nº 34 

Parque das Nações 

1998-031 Lisboa 

Lisboa, 09 de novembro de 2018 

Assunto: Comunicação de alteração de título de imputação da participação qualificada na 

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

Exmos. Senhores, 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários e do 

artigo 2.0 do Regulamento da CMVM n.0 5/2008, a sociedade H
N

B, SGPS, S.A., com sede na 

Rua Sarmento de Beires, n.º 45, 13B, 1900-411 Lisboa, freguesia de Areeiro, concelho de 

Lisboa, com o capital social de € 50.000,00, com o número único de matrícula junto da 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 51069712 7, com o capital 

social integralmente realizado no montante de € 5.000,00 ("HNB"), entidade à qual já era 

imputável uma participação qualificada de 39,36% do capital social da Novabase, Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A. ("Novabase") correspondente à detenção, direta ou 

através dos seus acionistas controladores e demais signatários do acordo parassocial atualmente 

em vigor na Novabase, de 12.359.012 ações desta sociedade, vem comunicar que, em virtude da 

aquisição de 240.194 ações representativas do capital social e direitos de voto da Novabase, no 

dia 5 de novembro de 2018, passou a deter diretamente 10.501.589 ações representativas de 

33,44% do capital social da sociedade. 

De referir que esta participação qualificada é imputável à HNB em virtude da detenção direta de 

ações por esta entidade, acrescida dos direitos de voto detidos pelos respetivos administradores 

que são também os seus acionistas controladores, e dos direitos de voto a estes imputáveis em 

virtude do acordo parassocial de que são signatários da Novabase, nos termos e para os efeitos 

previstos no número 1 do artigo 20° do Código dos Valores Mobiliários e, designadamente, das 

alíneas d), h) e j) da referida disposição. 

Social 50.000,00- matriculada na CRL Lisboa 

Colectiva 510 697 127 

o de Matrícula e de Pessoa
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