
CTT – Correios de Portugal, S.A. 
Sociedade Aberta 
Avenida D. João II, nº 13  
1999-001 LISBOA 
Capital social EUR 75.000.000,00 
NIPC 500 077 568 CRC Lisboa 
 
 

 

 www.ctt.pt 

 

 

 

 

 

Comunicado - Lisboa, 6 de janeiro 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 no dia 5 de janeiro de 2015 de Kames 

Capital plc a seguinte comunicação de participação qualificada: 

 

“Aquisição e perda de participação qualificada e alteração no título de 

imputação de participação qualificada na CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(“CTT”) 
 
Nos termos e para os efeitos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários e do 
artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, serve a presente para comunicar (i) 
a aquisição de uma participação qualificada na CTT pela Kames Capital Management 
Limited no dia 30 de Dezembro de 2014 e (ii) a subsequente perda de participação 
qualificada na CTT pela Kames Capital Management Limited e consequente alteração 
parcial no título de imputação de participação qualificada na CTT à Kames Capital plc 
com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2015. 
 

1. Aquisição de participação qualificada 
 
Em virtude da aquisição no dia 30 de Dezembro de 2014 na Euronext Lisbon de 
692.000 acções ordinárias da CTT pela Kames Capital Management Limited (uma 
subsidiária da Kames Capital plc), passou a ser imputável à Kames Capital 
Management Limited uma participação qualificada correspondente a 3.096.134 
acções ordinárias representativas de 2,06% dos direitos de voto da CTT. 
 
Com referência a 30 de Dezembro de 2014, as carteiras sob gestão da Kames 
Capital Management Limited e da Kames Capital plc incluíam as seguintes 
participações accionistas na CTT: 

 
Entidade 

 
N.º de acções % de direitos de voto 

Kames Capital plc 
 

2.045.003 1,36% 

Kames Capital Management Limited 
 

3.096.134 2,06% 

TOTAL 
 

5.141.137 3,43% 

   
Considerando que a Kames Capital plc detém 100% do capital social da Kames 
Capital Management Limited, a participação qualificada correspondente a 3.096.134 
acções ordinárias representativas de 2,06% dos direitos de voto da CTT imputável à 
Kames Capital Management Limited é também imputável à Kames Capital plc. 
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Mais informamos que a presente participação qualificada é imputável à seguinte 
cadeia de entidades: (i) Kames Capital Holdings Limited, que detém 100% da Kames 
Capital plc; (ii) Aegon Asset Management Holding BV, que detém 100% da Kames 
Capital Holdings Limited; e (iii) Aegon NV, que detém 100% da Aegon Asset 
Management Holding BV. 
 

2. Perda de participação qualificada e alteração no título de imputação de 

participação qualificada 
 
Em resultado de uma reestruturação societária do grupo com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2015, as carteiras que se encontravam anteriormente sob gestão da 
Kames Capital Management Limited (uma subsidiária da Kames Capital plc) foram 
transferidas e encontram-se actualmente sob gestão da Kames Capital plc.  
 
As carteiras cuja gestão foi transferida incluem 3.096.134 acções ordinárias 
representativas de 2,06% dos direitos de voto da CTT (conforme supra indicado) e, 
consequentemente, estes direitos de voto deixaram de ser imputáveis à Kames 
Capital Management Limited, pelo que a Kames Capital Management Limited deixou 
de deter uma participação qualificada na CTT.  
 
Adicionalmente, estes direitos de voto (i) deixaram de ser imputáveis à Kames Capital 
plc em virtude da sua relação de domínio com a Kames Capital Management Limited 
nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Valores Mobiliários e (ii) 
tornaram-se imputáveis à Kames Capital plc nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea f) 
do Código dos Valores Mobiliários em virtude da actividade de gestão de carteiras 
exercida directamente pela Kames Capital plc. 
 
Considerando que antes desta transferência as carteiras geridas pela Kames Capital 
plc incluíam 2.045.003 acções ordinárias representativas de 1,36% dos direitos de 
voto da CTT, em resultado da transferência a totalidade das carteiras actualmente 
sob gestão da Kames Capital plc incluem uma participação qualificada 
correspondente a 5.141.137 acções ordinárias representativas de 3,43% dos direitos 
de voto da CTT que é imputável à Kames Capital plc. 
 
Mais informamos que a presente participação qualificada é imputável à seguinte 
cadeia de entidades: (i) Kames Capital Holdings Limited, que detém 100% da Kames 
Capital plc; (ii) Aegon Asset Management Holding BV, que detém 100% da Kames 
Capital Holdings Limited; e (iii) Aegon NV, que detém 100% da Aegon Asset 
Management Holding BV. 
 
Por favor não hesitem em contactar Adrian Smith (Tel: +44 131 549 3654 / Email: 
adrian.smith@kamescapital.com) caso necessitem de alguma informação ou 
esclarecimento adicional em relação a este assunto.” 
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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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