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ADENDA 
AO 

ANÚNCIO PRELIMINAR 
DE OFERTA PÚBLICA  

DE 
AQUISIÇÃO SOBRE  

ACÇÕES REPRESENTATIVAS DO  
CAPITAL SOCIAL  

DA SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL SAD 
 
 
1. Por determinação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários vem a 
METALGEST – SGPS, S.A, estender a oferta preliminarmente anunciada no passado 
dia 15 de Junho de 2007 a   3.750.000 acções Categoria A detidas pelo Sport  Lisboa e 
Benfica, Futebol SAD. 
 
Passam a ser objecto da Oferta  as 9.000.001 acções categoria B e 3.750.000 acções 
Categoria A, num total de 12. 750.001 representativas de 85% do capital social da 
Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD.  
 
São apenas excluídas da oferta acções representativas de 15% do capital social da 
sociedade visada que nos termos legais o Sport Lisboa e Benfica não pode alienar. 
 
2. A Oferente não altera a condição de sucesso quanto à condição mínima de acções 
que continua a ser de 4.500.001 acções, nem a alterará se verificar flutuação do 
número de acções da designada categoria B, a não ser que tal flutuação  resulte de 
aumentos de capital na pendência da oferta. 
 
3. A Oferente, apesar de não concordar com a interpretação da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, conforma-se com a decisão que ordenou estender a oferta por 
a mesma em nada prejudicar os objectivos prosseguidos com a Oferta 
preliminarmente anunciada, na medida em que o Presidente do Sport Lisboa e 
Benfica já anunciou publicamente a decisão do clube de não vender as acções que lhe 
conferem o domínio da Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD. 
 
4. A Oferente visa com a  Oferta  primacialmente à aquisição de uma participação 
qualificada que permita uma influência na gestão. 



Sem pôr em causa o trabalho desenvolvido pela actual administração da 
sociedade visada, a oferente considera que há espaço para que essa influência na 
gestão conduza a uma melhoria da mesma. 

 
5. A Sociedade visada e o oferente estão sujeitas às mesmas regras para os 

efeitos da aplicação do art. 182º e 182 A do Código dos Valores Mobiliários. 
Caso a Oferente venha a lançar a oferta através de sociedade por si dominada 
ou em relação de grupo, assegurará que a mesma esteja sujeita às mesmas 
regras que a visada para efeitos de aplicação dos artigos 182º e 182 A do 
Código dos Valores Mobiliários. 

 
6. A Oferente designou o BANIF – BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., com sede 

na Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 14º Piso, Lisboa, com o número único de 
matricula e pessoa colectiva nº. 502 261 722, com o capital social de € 30 000 
000, para seu intermediário financeiro encarregue da assistência à oferta. 

 
 
Lisboa, 19 de Junho de 2007 
 
 

A Administração 
 


