GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
Pessoa Colectiva n.º 502 816 481
Capital Social: 89.583.970,80 euros

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários,
o Grupo Média Capital SGPS, S.A. (“Sociedade”) informa que recebeu o comunicado da
“Biz Partners, SGPS, S.A”., sociedade veículo participada pela “IBG - International
Business Group Portugal, SGPS, S.A.”, que se anexa.
Queluz de Baixo, 17 de setembro de 2020
A Entidade Emitente,

À
GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A. (“GMC”)
A/C: Conselho de Administração da Sociedade
A/C: Hermes Roberto Pato Igea
Rua Mário Castelhano, 40
2734-502 Barcarena
Email: hpato@mediacapital.pt
ir@mediacapital.pt

e
À
CMVM - Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários
Departamento de Emitentes
Rua Laura Alves, 4
1050-138 Lisboa
Email: emitentes@cmvm.pt
Correio Registado C/ A.R.
Porto, 17 de Setembro de 2020

Assunto: Comunicação de aquisição de participação qualificada na sociedade aberta
Grupo Media Capital, S.G.P.S., S.A.
Biz Partners, S.G.P.S., S.A. | NIPC 516 130 617
Avenida da Boavista nº 2121, 4º, sala 405, 4100-130 Porto, Portugal
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Exmos. Srs.
Nos termos e para os efeitos do art. 16º nº 1 do Código dos Valores Mobiliários,
e considerando o share sale and purchase agreement, celebrado em 04/09/2020, entre
a IBG International Business Group Portugal, S.G.P.S., S.A. (zfm), a Vertix, SGPS, S.A. e a
Promotora de Informaciones, S.A., vimos comunicar a V.Exas. que a BIZ PARTNERS,
S.G.P.S., S.A. (NIPC 516 130 617) é a sociedade veículo participada pela IBG
International Business Group Portugal, S.G.P.S., S.A. (zfm), a quem esta última cedeu os
direitos que possibilitam a aquisição à Vertix, SGPS, S.A. de 10.118.339 ações do capital
social da sociedade comercial anónima Grupo Media Capital, S.G.P.S., S.A.,
correspondente à tomada de uma posição de 11,9725% no capital social desta referida
sociedade, conforme notificação nesta data expedida às contra-partes contratuais.
Mais se esclarece que o referido share sale and purchase agreement, encontrase subordinado a determinadas condições, cuja verificação não foi ainda notificada pela
Vertix, SGPS, S.A. e/ou pela Promotora de Informaciones, S.A., pelo que a aquisição das
referidas acções apenas se terá por perfeita e eficaz, assim que tais condições estejam
satisfeitas. A BIZ PARTNERS dará notícia em tempo oportuno deste facto, quando e se o
mesmo se vier a verificar.
Nos termos e para os efeitos do art. 16º nº 4 do Código dos Valores Mobiliários,
informamos igualmente V.Exas. que a BIZ PARTNERS, SGPS, S.A. é detida pelas seguintes
entidades e nas seguintes percentagens:
a) 25,0560% pela TENSAI INDÚSTRIA, S.A., Sociedade Comercial Anónima,
registada na Conservatória do Registo Comercial competente com o
número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 208 392, com sede na
Rua Nogueira Pinto, n.º 201, 4450-747, Leça da Palmeira, concelho de
Matosinhos, distrito do Porto, com o capital social integralmente realizado
de € 10.000.000,00, que tem como beneficiário efectivo Manuel João Preto;
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b) 16,7060% pela IBG – International Business Group Portugal – SGPS, S.A.
(Zona Franca da Madeira), sociedade comercial anónima, registada na
Conservatória do Registo Comercial competente com o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 510 377 602, com o capital social
integralmente realizado de € 2.500.000,00, com sede na Avenida do
Infante, n.º 17, 9000-015 Funchal, freguesia da Sé, concelho do Funchal,
que tem como beneficiário efectivo Isabel Maria Araújo Rodrigues de Sá;
c) 16,7060% pela HIPER GO, S.A., Sociedade Comercial Anónima, registada na
Conservatória do Registo Comercial competente com o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 515 819 085, com o capital social
integralmente realizado de € 100.000,00, com sede na Rua de Santiago, n.º
10, apartamento 34, 4700-039 Braga, concelho de Braga, distrito de Braga,
que tem como beneficiário efectivo Miguel Maria Bragança Cunha Osório
Araújo;
d) 16,7060% pela CASTRO GROUP, S.G.P.S., S.A., Sociedade Comercial
Anónima, registada na Conservatória do Registo Comercial competente
com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 514 888 059, , com
o capital social integralmente realizado de € 50.000,00, com sede na
Avenida da Liberdade, nº 432, piso 5, sala 28, 4710-249 Braga, concelho de
Braga, distrito de Braga, que tem como beneficiário efectivo Paulo Jorge
Gomes Rodrigues Pereira de Castro;
e) 8,3520% pela REGIMIDIA, UNIPESSOAL, LDA., sociedade comercial
unipessoal por quotas, registada na Conservatória do Registo Comercial
competente com o número único de matrícula e de Identificação de Pessoa
Colectiva nº 514 877 804, com sede social sita na Calçada Bento Rocha
Cabral, nº 1, 1250-047 Lisboa, freguesia de Santo António, Concelho de
Lisboa, Distrito de Lisboa, com capital social integralmente realizado de €
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500,00, que tem como beneficiário efectivo António Manuel Mateus
Antunes;
f) 8,3520% pela PELICAN SCORE, INVESTIMENTOS UNIPESSOAL, LDA.,
sociedade comercial unipessoal por quotas, registada na Conservatória do
Registo Comercial competente com o número único de matrícula e de
Identificação de Pessoa Colectiva nº 514 560 827, com capital social
integralmente realizado de € 2000,00 e com sede social sita na Rua
Bartolomeu de Gusmão, nº 118, sala 25, 2785-269 São Domingos de Rana,
freguesia de Santo António, Concelho de Cascais, Distrito de Lisboa, que
tem como beneficiário efectivo Bruno Ricardo Ribas Esteves de Albernaz;
g) 8,1220% pela PALPITEVALOR, S.A., Sociedade Comercial Anónima,
registada na Conservatória do Registo Comercial competente com o
número único de matrícula e de pessoa coletiva 510 277 071, , com o capital
social integralmente realizado de € 200.000,00, com sede na Rua do
Pinheiro, Pavilhão B5, 4705-629 Braga, Freguesia de Sequeira, Concelho de
Braga, Distrito de Braga, que tem como beneficiários efectivos Patrícia
Maria Gomes da Cunha e Alberto Dantas de Oliveira.
Para os devidos e legais efeitos, remetemos em anexo o formulário da ESMA
de notificação de participação qualificada, devidamente preenchido e assinado,
consignando que a presente notificação é feita também no interesse e representação
das sociedades accionistas da BIZ PARTNERS, SGPS, S.A.
Com os melhores cumprimentos,
De V.Exas.
Atentamente,
O Administrador Único,
(Pedro Ávila)
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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)
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais estão associados direitos de voto:
Grupo Media Capital, SGPS, S.A.

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)

3. Detalhes da pessoa sujeita à obrigação de notificação:
Nome: BIZ PARTNERS, SGPS, S.A.
Sede social (se aplicável):
Avenida da Boavista nº 2121, sala 405, 4100-130 Porto
4. Nome completo do(s) acionista(s) (se diferente do mencionado no ponto 3.):
5. Data em que o limiar de participação foi ultrapassado ou atingido:
16/09/2020
6. Posição total da(s) pessoa(s) sujeitas à obrigação de notificação:
% de direitos de voto
inerentes às ações
(total de 7.A)
Situação na data em
que o limite de participação foi ultrapassado ou atingido
Posição da notificação anterior (se aplicável)

% de direitos de voto
inerentes a instrumentos financeiros (total de
7.B.1 + 7.B.2

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

11,9725%

11,9725%

0%

0%

Número total de direitos de voto do
emitente

1

7. Detalhes notificados da situação à data em que o limite de participação foi ultrapassado ou atingido:
A: Direitos de voto inerentes a ações
Classe/tipo de
ações
Código ISIN (se
possível

Número de direitos de voto

PTGMC0AM003

101183,39

SUBTOTAL A

101183,39

% de direitos de voto

Direto

Indireto

Direto

Indireto

(Art. 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art. 9.º da Diretiva
2004/109/CE)

(Art 10.º da Diretiva
2004/109/CE)

11,9725%

B 1: Instrumentos Financeiros de acordo com o Art. 13(1)(a) da Diretiva 2004/109/CE
Tipo de instrumento financeiro

Data de caducidade

Período de Exercício/Conversão

Número de Direitos de
Voto que poderão ser adquiridos se o instrumento
for exercido/convertido.

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.1

B 2: Instrumentos Financeiros com efeitos económicos semelhantes de acordo com o Art. 13(1)(b)
da Diretiva 2004/109/CE
Tipo de instrumento financeiro

Data de caducidade

Período de exercício/conversão

Liquidação física ou financeira

Número de direitos de voto

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B.2

2

8. Informação referente à entidade sujeita à obrigação de notificação (se aplicável assinale a caixa
adequada):
[ ] A Entidade sujeita à obrigação de notificação não é controlada por nenhuma pessoa singular ou
coletiva e não controla nenhuma outra empresa detentora direta ou indiretamente de um interesse
no referido emitente.
[X] Cadeia das empresas controladas através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos
financeiros são efetivamente detidos iniciando com a pessoa individual final ou a entidade legal:
% de direitos de voto
% de direitos de voto
através de instrumenTotal se for igual ou
Nome
se igual ou maior que
tos financeiros se for
maior que o limite notio limite notificado
igual ou maior que o lificado
mite notificado
Por simplicidade de
preenchimento, remetemos para a carta que
capeia o presente formulário.

9. No caso voto por procuração: [nome do representante] deixará de deter [% e número] direitos de
voto à data [data]

10. Informação adicional

Elaborado em [Porto] a [16/09/2020].
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Anexo: Notificação de participação qualificada (a ser submetido apenas à autoridade competente e
não ao emitente)

A: Identidade da pessoa singular ou coletiva sujeita à obrigação de notificação
Nome completo (incluindo a forma jurídica da pessoa coletiva)
BIZ PARTNERS, S.G.P.S., S.A.
Endereço de contacto (sede social da pessoa coletiva)
Avenida da Boavista nº 2121, 4º, sala 405, 4100-130 Porto
E-Mail
pedro.avila@mna.pt
Número de telefone / Fax
Telefone 22 607 3780 / Fax 226073789
Outras informações úteis (pelo menos, uma pessoa de contacto para as pessoas coletivas)
Pedro Ávila

B: Identidade do declarante, se aplicável
Nome completo
Pedro Miguel Monteiro de Jesus Ávila
Endereço de contacto
Avenida da Boavista nº 2121, 4º, sala 405, 4100-130 Porto
E-Mail
pedro.avila@mna.pt
Número de telefone / Fax
Telefone 22 607 3780 / Fax 226073789
Outras informações úteis (por exemplo, a relação funcional com a pessoa singular ou coletiva sujeita à obrigação
de notificação)
Administrador Único

C: Informação adicional:
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