
ANÚNCIO 
 
 

A Sociedade Anónima Desportiva “SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL, 
SAD”, Sociedade Aberta, com sede no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Av. 
General Norton de Matos, freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, 
com o capital social de Esc.: 15.000.001.000$00 (quinze mil milhões e mil 
Escudos), pessoa colectiva nº  504822066, vem anunciar, nos termos e para os 
efeitos do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, que: 
 

1. Recebeu do seu accionista “Sport Lisboa e Benfica” as seguintes 
informações: 

 
a) que, antes da recente Oferta Pública de Subscrição, cuja liquidação 

financeira ocorreu em 11 do corrente mês, detinha 40.000 acções do 
capital social desta sociedade e, em consequência, 20% do capital 
social e dos direitos de voto na mesma; 

 
b) que, na referida Oferta Pública de Subscrição, subscreveu 5.960.000 

acções, passando, assim, a deter 6.000.000 acções, as quais 
representam 40% do capital social e dos direitos de voto nesta 
sociedade. 

 
2. Recebeu da sua accionista “Sport Lisboa e Benfica SGPS, SA”  a  

informação de que subscreveu 1.500.001 acções na recente Oferta 
Pública de Subscrição de acções desta sociedade, cuja liquidação 
financeira ocorreu em 11 do corrente mês, as quais representam 
10,0001% do capital social e dos direitos de voto na mesma. 

 
3. Recebeu do seu accionista Senhor Dr. Manuel Lino Rodrigues Vilarinho 

as seguintes informações: 
 

a) que, antes da recente Oferta Pública de Subscrição, cuja liquidação 
financeira ocorreu em 11 do corrente mês, detinha 160.000 acções 
no capital social desta sociedade e, em consequência, 80% do 
capital social e dos direitos de voto na mesma; 

 
b) que, na referida Oferta Publica de Subscrição, subscreveu 4.200.000 

acções, passando, assim, a deter 4.360.000 acções, as quais 
representam 29,07% do capital social e dos direitos de voto nesta 
sociedade. 

    
4. Por aplicação do disposto nas alíneas b) e d) do nº. 1 do artº 20º do 

Código dos Valores Mobiliários, a última aplicável, por força do disposto 
na alínea g) da mesma disposição legal, se consideram imputadas na 



participação qualificada do accionista “Sport Lisboa e Benfica” os direitos 
de voto da “Sport Lisboa e Benfica SGPS, SA” e do accionista Senhor Dr. 
Manuel Lino Rodrigues Vilarinho, dado este último ser Presidente do 
Conselho de Administração da “Sport Lisboa e Benfica SGPS, SA” e esta, 
por sua vez, ser detida maioritariamente pelo accionista “Sport Lisboa e 
Benfica” (cerca de 99%). 

 
 
 
 
Lisboa, 16 de Maio de 2001  
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