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Transação de pessoa estreitamente 
relacionada com dirigente 
 
Lisboa, 28 de junho de 2021 

 
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 – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. (adiante, “Novabase”) informa que, no dia 25 de junho de 2021, recebeu uma 

comunicação de transação de pessoa estreitamente relacionada com dirigente por parte 

da IBI – Information Business Integration, A.G., pessoa estreitamente relacionada com o 

administrador da Novabase José Sancho García.  

 

Anexamos a informação recebida. 



 

  

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
Departamento de Emitentes 
Rua Laura Alves n.º 4 
1050-138 Lisboa 
 
Novabase - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
A/C: Conselho de Administração 
Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações 
1998-031 Lisboa 
 

Luxemburgo, 25 de junho de 2021 
 
Assunto: Comunicação de transação de pessoas estreitamente relacionadas com dirigentes da 
Novabase - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”). 
 

Exmos. Senhores, 

A IBI - Information Business Integration, A.G., sociedade constituída ao abrigo das leis do Luxemburgo, 

com sede em 1, rue Jean Piret, 2350 Luxemburgo, com o capital social de € 770.600 (setecentos e 

setenta mil e seiscentos euros) e com número de pessoa coletiva B38854 (“IBI”), sociedade dominada 

pelo Senhor José Sancho García para os efeitos do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

membro do conselho de administração da Novabase, celebrou, no dia 24 de junho de 2021, um acordo 

de compra e venda de ações da Novabase com a Mediaries - Serviços de Consultoria e Gestão, Lda., 

mediante o qual adquiriu, na mesma data, fora de mercado regulamentado, 341.690 ações ordinárias da 

Novabase, representativas de 1,088% do respetivo capital social e direitos de voto, contra o pagamento 

de um preço unitário de €3,715 por ação. 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 

19.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Abril de 2014, 

juntamos em anexo o modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 

responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com a mais elevada estima e consideração, 

permanecendo à disposição de V. Exas. para qualquer esclarecimento adicional que tenham por 

conveniente. 

Atentamente, 

IBI - Information Business Integration, A.G. 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

Name: Jeannine Giglio 

Capacity: Manager B 

Name: Philippe Ponsard 

Capacity: Manager B 
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MODELO DE NOTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PÚBLICA DE OPERAÇÕES PELAS PESSOAS COM 

RESPONSABILIDADES DE DIREÇÃO E PESSOAS ESTREITAMENTE RELACIONADAS COM ELAS 

 

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

a)  Nome Pessoa com responsabilidade de direção: José Sancho García. 

Pessoa estreitamente relacionada: IBI - Information Business Integration, 
A.G. (“IBI”). 

2.  Motivo da notificação 

a)  Cargo/estatuto A presente notificação refere-se à aquisição de ações pela IBI, pessoa 
estreitamente relacionada com José Sancho García, membro do 
conselho de administração da Novabase – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. (“Novabase”) e, simultaneamente, acionista 
controlador da IBI. 

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 

Ações ordinárias da Novabase. 

Código de identificação ISIN PTNBA0AM0006. 

b)  Natureza da operação Aquisição de ações ordinárias da Novabase. 

A aquisição de ações ordinárias da Novabase por parte da IBI ora 
comunicada teve lugar no contexto da aquisição das referidas ações à 
Mediaries - Serviços de Consultoria e Gestão, Lda., mediante a 
celebração de um acordo de compra e venda de ações entre as referidas 
partes no dia 24 de junho de 2021, tendo a referida aquisição sido 
concretizada na mesma data. 

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

c)  Preço e Volume Preço Volume 

€3,715 / ação 341.690 ações 
 

d)  Informações agregadas: 

- Volume agregado 

- Preço 

N/A. 

e)  Data da operação 2021-06-24, UTC +0. 

f)  Local da operação Fora de uma plataforma de negociação. 
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