
PORTUCEL, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 Setúbal 
Pessoa Colectiva n.º 503025798 – Capital social: 767.500.000 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal 
 

 

ALTERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

 

Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 16.º e 17.º do Código dos 

Valores Mobiliários, a Portucel S.A. informa que, no dia 22 de Abril de 2016, 

recebeu a seguinte informação por parte da Zoom Investment, SGPS, S.A.: 

  

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores 

Mobiliários (“Cód.VM”) e do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, na 

sequência da Assembleia Geral Ordinária de 19 de Abril de 2015 da PORTUCEL SA, 

então redenominada THE NAVIGATOR COMPANY SA (“NAVIGATOR”), sociedade 

aberta, registada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o número 

único de matrícula e pessoa colectiva 503025798, com sede na Península da 

Mitrena, freguesia do Sado – Setúbal, em que foi deliberada uma redução de capital 

social por extinção de acções próprias e a alteração do número de ações de 

767.500.000 correspondendo a cada mil ações um voto, para 717.500.000 ações, 

correspondendo a cada ação um voto, a  Zoom Investment SGPS SA, sociedade 

registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 

matrícula e pessoa colectiva 508437270, com sede na Rua Castilho, nº 32, 9º 

andar, freguesia de Santo António, concelho de Lisboa, vem por este meio 

comunicar que: 

 

1)  A sua subsidiária, Zoom Lux S.à.r.l., sociedade constituída ao abrigo da lei 

do Luxemburgo, registada sob o número B 168245, com sede em 9bis, rue 

Basse, L - 4963 Clémency, Luxemburgo (“Zoom Lux S.à.r.l”), é detentora de 

15.349.972 ações da sociedade NAVIGATOR, tendo passado a deter uma 

participação superior a 2% no capital social e nos direitos de voto desta 

sociedade;  

 

2) Nos termos do nº 1 do artigo 20º alínea b) do Cód.VM, a participação 

qualificada referida é imputada à Zoom Lux S.à.r.l., à Zoom Investment 

SGPS SA e ao Dr. Manuel Pacheco Nobre de Queiroz Pereira, residente em 

Portugal com o solteiro, maior, natural da freguesia de S. Domingos de 



Benfica, concelho de Lisboa, NIF 187054266, titular do Cartão de 

Cidadão  nº 11702443, válido até 18/02/2018 e residente na Rua Tenente 

Valadim, nº 6B, loft 38, 1350-319 Lisboa.”  

 

Setúbal, 26 de Abril de 2016 

 

A Representante para as Relações com o Mercado 

Joana Rosa Lã Appleton 

 

 


