Comunicado - Lisboa, 13 de Fevereiro de 2014

Comunicado de Participação Qualificada na Espírito Santo Saúde - SGPS,
S.A.

A Espírito Santo Saúde - SGPS, S.A. (“ESS”) informa, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, ter recebido no dia 12 de
Fevereiro de 2014 da T. Rowe Price Associates, Inc. a seguinte comunicação de
participação qualificada e o Formulário Modelo TR-1:

FORMULÁRIO MODELO TR-1
DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A ACÇÕES – N.º 1 DO ARTIGO 12º DA DIRECTIVA
2004/109/CE
INSTRUMENTOS FINANCEIROS – Nº 3 DO ARTIGO 11º DA DIRECTIVA 2007/14/CE DA
COMISSÃO

1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais
estão associados direitos de voto: Espírito Santo Saúde - SGPS, S.A.
2. Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[x] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros susceptível de resultar na
aquisição de acções já emitidas às quais estão associados direitos de voto
[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto
3. Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificação:
T. Rowe Price Associates, Inc.
4. Nome completo do accionista ou accionistas (caso diferentes da pessoa mencionada
no ponto 3.):
T. Rowe Price International Discovery Fund
5. Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado:
07 de Fevereiro de 2014
6. Limiar ou limiares ultrapassados ou alcançados: 2%, 5%
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7. Informações notificadas:
A) Direitos de voto associados a acções

Categoria/tipo
de acções (se
possível, utilizar
o Código ISIN)

Situação anterior à
operação que
desencadeou a
obrigação de
notificação
Número
de
acções

Número
de
direitos
de voto

PTEPT0AM0005

0

0

SUBTOTAL A
(com base nos
direitos de voto
agregados)

0

0

Situação posterior à operação que desencadeou a
obrigação de notificação
Número
de acções

Número de direitos
de voto

% de direitos de voto

Directo

Directos

Directos

Indirectos
47.900

47.900

Indirectos
5,01%

5,01%

B) Instrumentos Financeiros
Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificação

Tipo de
instrumento
financeiro

Data-limite

Data ou período do
Exercício ou da
Conversão

Número de
direitos de voto
que podem ser
adquiridos em
caso de
exercício ou de
conversão do
instrumento

%de direitos de
voto

SUBTOTAL B (em
relação a todas as
datas limites)

N/A

N/A

Total (A+B) (sempre que aplicável, de acordo com o direito nacional)
Número de direitos de voto

Percentagem de direitos de voto

47.900

5,01%

8. Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os
instrumentos financeiros são efectivamente detidos, se for caso disso:
A T. Rowe International Ltd é uma gestora de fundos discricionários, desenvolvendo
essa função para accionistas da Espírito Santo Saúde – SGPS, S.A.. Um dos
accionistas, a T. Rowe Price International Discovery Fund, detém 4,4%. T. Rowe Price
International Ltd é uma subsidiária totalmente detida pela T. Rowe Price Associates,
Inc.
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9. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário]
deixará de dispor de [número] direitos de voto em [data]: N/A
10. Informações adicionais:
E-mail: Ellen_Spielman@troweprice.com
Pessoa de contacto: Ellen Spielman
Telefone de contacto: +1 410 345 4676
Feito em Baltimore em 12 de Fevereiro de 2014

Espírito Santo Saúde - SGPS, S.A.
Representante para as Relações com o Mercado da ESS
João Novais
Gabinete de Relações com Investidores da ESS
Jorge Santos
Contactos:
Email: investors@essaude.pt
Telefone: + 351 213 138 260
Fax: + 351 213 530 292

3

