
 
 
 

 

 

FLEXDEAL, SIMFE, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede Social: Rua Doutor Francisco Torres, n.º 78, 4750-160 Barcelos 

Capital Social: EUR 18.585.270,00 

Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e 

identificação de pessoa coletiva 513167447 

 

 

RESULTADOS DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto na regulamentação aplicável, no artigo 127.º, n.º 1, 

alínea b) do Código dos Valores Mobiliários, no artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2006 e nos artigos 1.º, alínea e) e 5.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a FLEXDEAL – 

Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta ( 

“Flexdeal”), sociedade aberta, com sede na Rua Doutor Francisco Torres, n.º 78, 4750-160 

Barcelos, registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de 

matrícula e identificação de pessoa coletiva 513167447, com o capital social de 

EUR 18.585.270,00, vem pela presente comunicar que, no dia 29 de dezembro de 2020, após 

apuramento do resultado da Oferta Pública Parcial e Voluntária de Aquisição de ações da Raize 

– Instituição de Pagamentos, S.A. (“Raize”), sociedade aberta, com sede na Rua Tierno Galvan - 

Amoreiras, Torre 3, 17º - frações R e RA, 1070-274 Lisboa, entidade com os documentos 

integralmente depositados em suporte eletrónico, com o número único de matrícula e 

identificação de pessoa coletiva 510896197, com o capital social de EUR 575.000,00 lançada 

pela Flexdeal sobre a Raize, a Flexdeal adquiriu 950.000 (novecentas e cinquenta mil) ações 

ordinárias, nominativas e escriturais com valor nominal de EUR 0,115, representativas de 19% 

do capital social e de igual percentagem dos direitos de voto da Raize.  

 

Em resultado da aquisição das referidas ações, passaram a ser imputáveis à Flexdeal a título 

direto, nos termos e para os efeitos do disposto no proémio do n.º 1 do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários, um total de 19% dos direitos de voto da Raize, inerentes a 950.000 

(novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e escriturais com valor nominal de 

EUR 0,115, representativas de igual percentagem do capital social e dos direitos de voto da 

Raize. 

 

Barcelos, 30 de dezembro de 2020 

 

 

____________________________________ 

O Representante das Relações com o Mercado 


