Banif – SGPS, SA
Sociedade com o capital aberto ao investimento do público
Sede Social: Rua de João Tavira, 30 - 9 000 Funchal
Capital Social: 200.000.000 Euros - Pessoa Colectiva n.º 511 029 730
Matrícula n.º 3658 da C.R.C. do Funchal

COMUNICADO

Para efeitos do disposto no artº 17º do Código do Mercado de Valores Mobiliários,
informa-se que foi recebida nesta data, uma comunicação datada de 13 de Outubro de
2003 da RENTIPAR - SGPS, S.A., com o seguinte teor:
“ Para efeitos do disposto no artº 16º do Código dos Valores Mobiliários, cumpre-nos
informar V. Exas. de que, na Oferta Pública de Aquisição realizada em 10 do corrente
sobre as acções da BANIF- SGPS, S.A., a RENTIPAR - SGPS, S.A adquiriu 6.362.186
acções da referida sociedade, passando a deter directamente uma participação de
21.655.854 acções, correspondentes a 54,14% do capital da mesma.
Nos termos do nº 1 do artº 20º do referido Código, no âmbito da participação qualificada,
devem ainda ser consideradas:
a) 3.989.998 acções (9,97%) detidas pela Renticapital – Investimentos Financeiros,
S.A. e 1.853 acções pela Mundiglobo – Habitação e Investimentos, S.A., ambas
as sociedades dominadas pela RENTIPAR – SGPS, S.A.;
b) as acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da RENTIPAR,
no total de 208.562;
c) as acções objecto do Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado com a
Fundação Horácio Roque (799.793) em 5 de Junho

de 2003, como é do

conhecimento público por ter sido referido nos documentos relativos à OPA
realizada.

Mais cumpre informar que, nesta data, foi concretizada a aquisição à Fundação Horácio
Roque das 799.793 acções atrás referidas e que foram ainda adquiridas em operação de
bolsa mais 12.633 acções.
A participação qualificada da RENTIPAR na Banif – SGPS, S.A. é, assim, nesta data de
26.668.693, acções correspondentes a 66,67% do seu capital.”

Lisboa, 14 de Outubro de 2003
Banif – SGPS, SA

