
   

 

 

 

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 4 de agosto 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, 26895-719 Sacavém, 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, por deliberação do Conselho de Administração da acionista detentora de mais 

de 90% do capital social da Sociedade, a Newpal – Investimentos, SGPS, S.A., datada de 20 de 

Outubro de 2022, tomou conhecimento que esta última irá fazer uso da faculdade que lhe é atribuída 

pelo disposto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes termos:  

(i) A Newpal – Investimentos, SGPS, S.A. vai proceder, nos próximos dias, à oferta de aquisição 

da totalidade as ações representativas do capital social da COPAM – COMPANHIA DE 

AMIDOS, S.A., que à data da oferta não sejam por si detidas e que se encontram dispersas 

por diversos acionistas minoritários, nos seguintes termos e condições:  

a. a contrapartida será paga em dinheiro e corresponderá a EUR 14,51 (catorze euros e 

cinquenta e um cêntimos) por ação, tendo a mesma sido determinada com base na 

avaliação constante do Relatório elaborado pela sociedade de revisores oficiais de contas 

independente - Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda.– datado de 20 de outubro 

de 2022;  

b. o prazo da oferta de aquisição é de 30 (trinta) dias contar da data da oferta;  

c. findo o prazo da oferta, a Newpal – Investimentos, SGPS, S.A., procederá à aquisição 

potestativa das ações objeto da aquisição, mediante a consignação em depósito do valor 

da contrapartida da aquisição.  

(ii) Os acionistas que pretendam aceitar a oferta deverão seguir o seguinte procedimento: 

a. 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: 

- identificação completa do titular das ações;  

- número das ações a transmitir. 

b. Às 10 horas do dia útil seguinte ao termo do prazo da oferta, comparecer no escritório de 

advogados CCA Law Firm - | Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 1350-352 

Lisboa para formalização da compra e venda das ações e recebimento da contrapartida.  

(iii) Findo o prazo da oferta a Newpal – Investimentos, SGPS, S.A. procederá à aquisição 

potestativa da totalidade das ações dos demais acionistas que não tenham aceitado a oferta, 

através da adoção dos seguintes procedimentos:  

a. consignação em depósito da contrapartida devida pela aquisição potestativa das ações;  

b. registo por depósito da aquisição potestativa das ações; e  

c. publicação da aquisição potestativa 

(iv) É intenção da Newpal – Investimentos, SGPS, S.A., na qualidade de futura acionista única da 

Sociedade, proceder à exclusão das ações da Sociedade do sistema multilateral de 

negociação Euronext Access, por concentração da totalidade do capital social, 

comprometendo-se a adotar todos os procedimentos e aprovar todas as deliberações que se 

afigurem necessárias para o efeito.  

 

Oportunamente será comunicada ao mercado, através de comunicação autónoma, a data a partir da 

qual começará a correr o prazo da oferta.  

 

São João da Talha, aos 21 de outubro de 2022 

 

 

Pela COPAM-COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS S.A 

 


