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Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado 

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

Capital Social: € 54.638.425,56 

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

 

Participação Qualificada 
 
Lisboa, 3 de maio de 2022 

 

 

 
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, ter recebido, na presente data, de Lazard Frères Gestion SAS a comunicação 

de redução de participação qualificada anexa ao presente comunicado. 

 

Anexamos a informação recebida. 
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Formulário modelo para notificação de participação qualificada 

NOTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA (a ser enviado ao emitente relevante e à autoridade 

competente) 

1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais estão 
associados direitos de voto: NOVABASE SGPS S.A. 

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

Código LEI: 549300JOTPYCTYEOCL94 

2. Razão da notificação (assinalar 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 (especificar)" 

3. Detalhes da pessoa sujeita à obrigação de notificação: 

Nome: LAZARD FRERES GESTION SAS  

 

Cidade e país da sede social (se for caso disso): 

Paris, FRANÇA 

4. Nome complete do(s) acionista(s) (se for diferente do mencionado no ponto 3): 

5. Data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado: 29/04/2022 

6. Total das posições da(s) pessoa(s) sujeitas à obrigação de notificação: 

 

% de direitos de voto 

associados a ações (total do 

ponto 7. A) 

% de direitos de 

voto detidos 

através de 

instrumentos 

financeiros (total 

dos pontos 7.B.1 + 

7.B.2) 

Total de ambos em % 

(pontos 7.A+7.B) 

Número total de 

direitos de voto 

do emitente 

Situação resultante 

na data em que o 

limiar foi 

ultrapassado ou 

alcançado 

4,96 % 0,00 % 

 

31.401.394 
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Posição previa à 

notificação (se for 

o caso) 

5,00 % 0,00 % 5,00 % 
 

 

7. Detalhes notificados da situação resultante na data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado: 

A: Direitos de voto associado a ações 

Classe/tipo de 
ações 
Código ISIN (se 

possível) 

Número de direitos de voto % de direitos de voto 

Diretos 
(Art 9º da Diretiva 

2004/109/EC) 

Indiretos 
(Art 10º da Diretiva 

2004/109/EC) 

Diretos 
(Art 9 of Directive 

2004/109/EC 

Indiretos 
(Art 10 of Directive 

2004/109/EC 

PTNBAOAM0006 1.556.795  4,96 % 0,00 % 

     

     

SUBTOTAL A 1.556.795 4,96 % 

B 1: Instrumentos Financeiros de acordo com o nº 1, alínea a) do Art. 13º da 

Directiva 2004/109/EC 

 

Tipo de instrumento 

financeiro 
Data limite 

Período de Exercício ou 

da conversão 

Número de direitos de 

voto que podem ser 

adquiridos se o 

instrumento for 

exercido/convertido 

% de direitos de 

voto 

     

     

     

 SUBTOTAL B.1   

B 2: Instrumentos financeiros com efeito económico similar de acordo com o nº 1, alínea b) do Art. 

13º da Diretiva 2004/109/EC 

Tipo de 

instrumento 
Data limite 

Período de 

Exercício ou da 

Conversão 

Liquidação 

física ou 

financeira 

Número de 

direitos de 

voto 

% ed direitos de 

voto 
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 SUBTOTAL B.2   

8. Informações relativas à pessoa sujeita à obrigação de notificação (assinalar a caixa adequada): 

[X] A pessoa sujeita à obrigação de notificação não é controlada por qualquer pessoa singular ou 
coleta nem controla qualquer empresa (s) que detenha uma participação direta ou indireta no 
emitente (subjacente).xl" 

[ ] Cadeia complete de empresas controladas através das quais os direitos de voto e/ou os 
instrumentos financeiros são efetivamente detidos, enunciada a partir da pessoa singular ou coleta 
que detém o controlo final. 

Nome % de direitos de voto se 

for igual ou superior ao 

limiar de notificação 

% de direitos de voto 

através de instrumentos 

financeiros se for igual 

ou superior ao limiar de 

notificação 

Total de ambos se for 

igual ou superior ao 

limiar da notificação 

    

    

    

    

9. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário] deixará de 
dispor de [% e número] direitos de voto em [data] 

10. Informação adicional: 

Feito em Paris, França em 3 de maio de 2022  

Mr Jean-Francois CARDINET, Director 
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Anexo: Notificação de participação qualificada (only to be filed with competent authority and not 

with the relevant issuer) 

A: Identificação da pessoa sujeita à obrigação de notificação 

Nome (incluindo forma jurídica para pessoas jurídicas) 

LAZARD FRERES GESTION SAS 

Morada (Sede para pessoas jurídicas): 25, Rue de Courcelles 75008 Paris, França 

E-Mail: olivier.lafon@lazard.fr 

jean-francois.cardinet@lazard.fr (em caso de ausência do Sr. Lafon) 

Telefone I Fax  

+33 1 44 13 09 81 / +33 1 44 13 08 30 (01 44 13 06 67 para o Sr Cardinet) 

Outra Informação (Departamento jurídico) Olivier LAFON (Head of Compliance) / Jean Francois Cardinet (Director) 

B: Identificação do notificante, se aplicável 

Nome 

Morada 

E-Mail 

Telefone I Fax  

 

Outra Informação (Departamento jurídico) 

C: Informação adicional: 

mailto:olivier.lafon@lazard.fr

