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Comunicado - Lisboa, 3 de fevereiro de 2015 

 

Participação Qualificada nos CTT 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT”) informam, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, ter recebido em 2 fevereiro de 2015 da Artemis Investment 

Management LLP a comunicação de participação qualificada conforme formulário modelo TR-1 em 

anexo, que clarifica a anteriormente efetuada e por nós comunicada em 16 de janeiro de 2015. 

 

 

Esta informação também está disponível no site de Relações com os Investidores dos CTT em: 

http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/relacoes-com-

investidores/comunicados.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3#panel2-1  

 

CTT – Correios de Portugal, S.A. 

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT 

André Gorjão Costa 

Gabinete de Relações com Investidores dos CTT 

Peter Tsvetkov 

Contactos: 

Email: investors@ctt.pt 

Fax: + 351 210 471 996 

Telefone: + 351 210 471 857 
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1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais estão 

associados direitos de voto
ii
: CTT- CORREIOS DE PORTUGAL 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 susceptível de resultar 

na aquisição de acções já emitidas às quais estão associados direitos de voto 

[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto 

3. Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificaçãoiii:  

Artemis Investment Management LLP 

4. Nome completo do accionista ou accionistas (caso diferentes da pessoa mencionada no 

ponto 3.)iv: Artemis Fund Managers Limited 

5.  Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançadov:  

14 de janeiro de 2015 

6.  Limiar ou limiares ultrapassados ou alcançados: 5%  

7.  Informações notificadas:  

 

A) Direitos de voto associados a acções 

Categoria/tipo de 

acções (se 

possível, utilizar o 

CÓDIGO ISIN) 

Situação anterior à 

operação que 

desencadeou a 

Obrigação de 

notificação
vi

 

Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de 

notificação
vii

 

Número 
de 

Acções
vii

i
 

Número 
de 
direitos 

de voto
ix

 

Número 
de 

acções
x
 

Número  de  direitos  

de voto
xi

 

% de direitos de voto 

Directos Directos
xii

 Indirectos
xiii

 Directos Indirectos 

PTCTT0AM0001 7.214.082 7.214.082 7.507.957 7.507.957  5,01%  

SUBTOTAL    A 

(com base nos 

direitos de voto 

agregados) 

7.214.082 7.214.082 7.507.957 7.507.957 5,01% 

MODELO DE FORMULÁRIO TR-1 
DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A ACÇÕES– N.º 1 DO ARTIGO 12.º DA DIRECTIVA 2004/109/CE 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS – N.º 3 DO ARTIGO 11.º DA DIRECTIVA 2007/14/CE DA COMISSÃO
i
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B) Instrumentos Financeiros 

Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificação
xiv

 

Tipo de 

instrumento 

financeiro 

Data-limite
xv

 Data ou período do 
Exercício ou da 

Conversão
xvi

 

Número de direitos 

de voto que podem 

ser adquiridos em 

caso de exercício 

ou de conversão do 

instrumento 

%  de  direitos  de voto 

     

 SUBTOTAL B (em 

Relação a todas as 

datas limites) 
  

 

Total (A+B)  Número de direitos de 

voto 

% de direitos de voto 

7.507.957 7.507.957 5,01% 

 

8. Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os 

instrumentos financeiros são efectivamente detidos, se for caso dissoxvii:  

 

9. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário] 

deixará de dispor de [número] direitos de voto em [data]. 

 

10. Informações adicionais:  

 
A transação foi efetuada em mercado regulamentado.  
 

 

A presente comunicação compreende o seguinte: 

A empresa-mãe Artemis Investment Management LLP detém 5,01%, que compreendem:  

 

Artemis Fund Managers Limited  4,83% 

Artemis Investment Management LLP 0,18% 

 

 

Feito em Londres em 30 de janeiro de 2015 
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ANEXO AO MODELO DE FORMULÁRIO TR-1 
xviii

 

a) Identidade da pessoa singular ou colectiva sujeita à obrigação de notificação:  

Nome completo (incluindo a forma jurídica da 

pessoa colectiva) 

ARTEMIS INVESTMENT MANAGEMENT 

LLP  

 

Endereço de contacto (sede social da pessoa 

colectiva) 

Cassini House, 57 St. James’s Street 

London, SW1A 1LD 

 

Número de telefone 0207 399 6000 

Outras informações úteis (pelo menos, uma 

pessoa de contacto para as pessoas colectivas) 

 

Investmentoperations@artemisfunds.com 

 

b)  Identidade do declarante (caso a notificação seja efectuada por um terceiro por conta da 

pessoa singular ou colectiva mencionada na alínea a)).:  

 

Nome completo  ..................................................................... 

Endereço de contacto .....................................................................

..................................................................... 

Número de telefone ..................................................................... 

 

Outras informações úteis (por exemplo a relação 

funcional com a pessoa singular ou colectiva 

sujeita à obrigação de notificação) 

 

 

c) Informações adicionais 
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