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ANÚNCIO RELATIVO A OFERTA E AQUISIÇÃO POTESTATIVA DAS AÇÕES 

PERTENCENTES A ACIONISTAS DA 

BRISA – AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 

 

A Rubicone BidCo, S.A. (“Rubicone”), sendo na presente data titular de 540.738.760 ações 

representativas de 97,85% do capital social da Brisa – Auto Estradas de Portugal, S.A. 

(“BAE”), vem, nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 490.º do Código das 

Sociedades Comerciais, propor-se adquirir as 11.908.626 ações detidas pelos restantes 

acionistas (acionistas livres) da BAE e que, por conseguinte, ainda não lhe pertencem, 

pela contrapartida de € 3,32 (três euros e trinta e dois cêntimos) por ação, a pagar em 

numerário (“Oferta”). 

 

A contrapartida encontra-se justificada em relatório elaborado por revisor oficial de contas 

independente das sociedades envolvidas, o qual poderá ser consultado pelos interessados na 

Conservatória do Registo Comercial e nas sedes das duas sociedades.  

 

O período da Oferta decorrerá entre as 8h30 do dia 27 de dezembro de 2022 e as 15h00 do 

dia 29 de dezembro de 2022, período durante o qual os Senhores Acionistas da BAE que 

pretendam aceitá-la deverão dar a correspondente ordem de venda ao intermediário 

financeiro onde as suas ações se encontrem registadas.  

 

Para o efeito, a Rubicone transmitiu ordem de aquisição das ações ao Banco Comercial 

Português, S.A., válida para o referido período da Oferta, tendo assegurado o depósito junto 

do referido intermediário financeiro do montante global da contrapartida no valor de 

€ 39.536.638,32 (trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e 

oito euros e trinta e dois cêntimos), correspondente à aquisição das 11.908.626 ações da BAE, 

destinado à entrega aos respetivos acionistas. 

 

Findo o prazo da Oferta mencionado anteriormente, ou seja, após as 15h00 do dia 29 de 

dezembro de 2022 , a Rubicone tornar-se-á titular das ações porventura não adquiridas e, 

para o efeito, apresentará o registo da aquisição tendente ao domínio total na Conservatória 

do Registo Comercial, seguido da respetiva publicação no sítio na internet do Ministério da 

Justiça www.publicacoes.mj.pt, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 490.º do 

Código das Sociedades Comerciais, recebendo os anteriores acionistas da BAE a respetiva 

contrapartida, no montante de € 3,32 (três euros e trinta e dois cêntimos) por ação, a qual se 

encontra, conforme acima referido, consignada em depósito junto do Banco Comercial 

Português, S.A..  

 

A Acionista proponente, 

 

Rubicone BidCo, S.A. 

 

http://www.publicacoes.mj.pt/

