
 

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. 
 

Sociedade Aberta 
Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, 2901-861 Setúbal 

Pessoa Coletiva n.º 503025798 – Capital social: € 500.000.000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 

596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, e do artigo 248.º-B do 

Código dos Valores Mobiliários, informamos que a Semapa – Sociedade de Investimento 

e Gestão, SGPS, S.A. (“Semapa”) comunicou, na presente data à The Navigator 

Company, S.A. (“Navigator”), que, no dia 23 de Setembro de 2020, a Semapa e a 

Seinpar Investments B.V. (“Seinpar”), realizaram uma fusão por incorporação, mediante 

a qual a Seinpar foi incorporada na Semapa, tendo a Semapa sido notificada da 

realização do respectivo registo comercial no passado dia 24 de Setembro. 

  

Neste contexto, sendo a Seinpar titular de 241.583.015 acções da Navigator, 

representativas de 33,67% do respectivo capital social e inerentes direitos de voto e a 

Semapa titular de 256.034.284 acções da Navigator representativas de 35,68% do 

respectivo capital social e inerentes direitos de voto, em resultado da referida fusão, o 

total de 497.617.299 acções da Navigator representativas de 69,35% do respectivo 

capital social e inerentes direitos de voto anteriormente distribuídos por estas duas 

sociedades passou a ser detido diretamente pela Semapa, alterando-se assim o título de 

imputação de direitos de voto da Navigator a esta sociedade. 

 

Mais foi a Navigator informada pela Semapa que aquela comunicação resultou do facto 

de a Semapa ser uma pessoa estreitamente relacionada com os Senhores Eng.º João 

Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco, Dr. Vítor Paulo Paranhos Pereira, Dr. 

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires e Dr. Vítor Manuel Galvão Rocha Novais 

Gonçalves, em virtude de os mesmos serem administradores da Semapa e da Navigator. 

 

Junta-se, em anexo, o respectivo formulário de notificação e divulgação pública, nos 

termos e para os efeitos previstos no Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/523, da 

Comissão, de 10 de Março de 2016. 

 

Lisboa, 25 de Setembro de 2020 



Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas 

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas 
com elas 

a)  Nome Pessoas com responsabilidades de direção: (i) João Nuno de Sottomayor 
Pinto de Castello Branco, (ii) Vítor Paulo Paranhos Pereira, (iii) Ricardo 
Miguel dos Santos Pacheco Pires e (iv) Vítor Manuel Galvão Rocha Novais 
Gonçalves; Pessoas estreitamente relacionadas com elas: Semapa –
Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (Semapa) 

2  Motivo da notificação 

a)  Cargo/estatuto A notificação diz respeito a mudança de titularidade de acções da The 
Navigator Company, S.A. (Navigator) no âmbito de um processo de fusão 
por incorporação da Seinpar Investments BV (Seinpar) na Semapa, entidade 
estreitamente relacionada com os Senhores João Nuno de Sottomayor Pinto 
de Castello Branco, Vítor Paulo Paranhos Pereira, Ricardo Miguel dos Santos 
Pacheco Pires e Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves, todos
administradores da Semapa e da Navigator. 

b)  Notificação 
inicial/alteração 

Notificação Inicial 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de 
leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões 

a)  Nome The Navigator Company, S.A. 

b)  LEI 549300UNIB7M2AXUXS35 

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de 
operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações 

a)  Descrição do 
instrumento 
financeiro, tipo de 
instrumento 

Código de 
identificação 

 
- Ações Navigator; 
 
- ISIN PTPTI0AM0006 

b)  Natureza da 
operação 

Fusão por incorporação na Semapa da sociedade Seinpar, sua antiga 
subsidiária integral  

Em conformidade com o artigo 19.º, n.º 6, alínea e), do Regulamento (EU) n.º 
596/2014, esta operação não está associada ao exercício de programas de 
opções sobre ações. 

c)  Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

Não aplicável  241.583.015 
 

d)  Informações 
agregadas 

 Volume agregado 

 Preço 
 

 

 

Volume agregado: 241.583.015 
 

Preço: Não aplicável 

e)  Data da operação 23 de Setembro de 2020 



f)  Local da operação Fora de uma plataforma de negociação 

 


