
   

 

 

 

COPAM-COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS S.A. 

Sede: São João da Talha,  

2695-719 Sacavém 

Capital social: € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros) 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de registo e pessoa 

coletiva 500.076.138 

 

 

Comunicação de Informação Privilegiada 

 

Exmos. Senhores, 

 

Em complemento à comunicação de informação privilegiada já divulgada em 21 de outubro de 

2022, e nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, a COPAM-COMPANHIA PORTUGUESA 

DE AMIDOS S.A., sociedade anónima, com sede em São João da Talha, 2695-719 São João da 

Talha, com o capital social de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial sob o número único de registo e pessoa coletiva 

500.076.138 (“Sociedade”), vem, por este meio, nos termos e para os efeitos do disposto nos 

artigos 7.º e 17.º do Regulamento do Abuso de Mercado, informar a V. Exas. que teve 

conhecimento que o Conselho de Administração da Newpal – Investimentos, SGPS, S.A., 

procedeu já à concretização dos termos da oferta de aquisição da totalidade as ações 

representativas do capital social da COPAM – COMPANHIA DE AMIDOS, S.A. e aquisição 

potestativa das mesmas, conforme segue:  

 

a. O anúncio relativo à oferta tendente ao domínio total e aquisição potestativa será publicado 

no sítio da Internet do Ministério da Justiça www.publicacoes.mj.pt, no próximo dia 28 de 

outubro de 2022;   

b. A oferta será válida até ao dia 28 de novembro de 2022 (inclusive);  

c. O objeto da oferta tendente ao domínio total e aquisição potestativa será a totalidade das 

ações detidas pelos demais acionistas da sociedade e que correspondem a 36.892 ações 

representativas dos restantes 3,6892% do capital social da COPAM – COMPANHIA DE 

AMIDOS, S.A.; 

d. A contrapartida da aquisição é a já informada no valor de EUR 14,51 (catorze euros e 

cinquenta e um cêntimos) por ação a ser paga em dinheiro, conforme o relatório elaborada 

pela sociedade de revisores oficiais de contas independente - Jorge Amorim & Susana 

Pereira, SROC, Lda.– datado de 20 de outubro de 2022 e que será depositado junto da 

Conservatória do Registo Comercial em momento anterior à publicação do anúncio e 

disponibilizado para consulta nas sedes da NEWPAL – Investimentos, SGPS, S.A e 



   

 

COPAM – COMPANHIA DE AMIDOS, S.A.;A Newpal – Investimentos, SGPS, S.A irá 

transmitir ordem de aquisição ao Banco Caixa Geral de Depósitos, tendo assegurado o 

depósito junto do referido intermediário financeiro da contrapartida correspondente à 

aquisição das ações da Sociedade para efeitos de pagamento aos respetivos acionistas;  

e. Os acionistas que pretendam aceitar a oferta deverão dar a correspondente ordem de 

venda ao intermediário financeiro legalmente autorizado onde as suas ações se encontrem 

registadas e enviar notificação por escrito à Newpal – Investimentos, SGPS, S.A, ao 

cuidado do Conselho de Administração, para a morada Lugar de Palhal, 3850-582 

Albergaria-a-Velha ou por correio eletrónico para o endereço joao.castanho@copam.pt, 

em qualquer caso a ser recebida pela Newpal – Investimentos, SGPS, S.A até ao último 

dia do prazo da Oferta, devendo indicar nesta notificação a identificação completa do titular 

das ações; o número das ações a transmitir; e dados da conta de títulos, não sendo 

necessária a comparência presencial dos acionistas para a concretização da transação.  

f. Findo o prazo da oferta,  ou seja, no dia 29 de novembro de 2022, a Newpal – 

Investimentos, SGPS, S.A., adquirirá potestativamente a totalidade das ações dos demais 

acionistas que não tenham aceitado a oferta, tendo, conforme acima referido, consignado 

em depósito junto do Banco Caixa Geral de Depósitos a respetiva contrapartida, no valor 

total de EUR 535.302,92. Para este efeito, serão adotados os seguintes procedimentos:  

 registo por depósito da aquisição potestativa das ações junto da Conservatória do 

Registo Comercial; e 

 publicação da aquisição potestativa no sítio da Internet do Ministério da Justiça 

www.publicacoes.mj.pt.  

 

São João da Talha, aos 27 de outubro de 2022 

 

 

Pela COPAM-COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS S.A 

 


