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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, e no âmbito do processo 

descrito nos comunicados emitidos a 4 de janeiro de 2021 e 14 de fevereiro de 2021 relativos 

ao projeto de venda de 222.000 ações, representativas de 33,33% do capital social da Vasp 

- Distribuidora de Publicações, S.A. (“Vasp”), a IMPRESA – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. informa que concluiu nesta data a transmissão: 

 

(i) à Páginas Civilizadas, Lda. de 111.000 ações, representativas de 

16,6666666666667% do capital social da Vasp, pelo preço de EUR 1.050.000 (um 

milhão e cinquenta mil euros); e 

 

(ii) à Cofina Media, S.A. de 111.000 ações, representativas de 16,6666666666667% 

do capital social da Vasp, pelo preço de EUR 1.050.000 (um milhão e cinquenta 

mil euros). 

 

Esta alienação foi realizada no âmbito da concretização do Plano Estratégico para triénio 

2020-2022, e do reposicionamento da atividade da IMPRESA, com um enfoque 

primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital. 

 

O valor de alienação acordado é de 2,1 milhões de euros. Decorrente deste valor, o qual já 

era conhecido à data de encerramento das contas de 2020, a IMPRESA incorreu em perdas, 

tendo, em consequência, registado imparidades ainda nas contas de 2020 no montante de 

EUR 208.855, tal como indicado nas notas 25 e 28 do Anexo às Demonstrações Financeiras 

Consolidadas em 31 de dezembro de 2020, constante do Relatório e Contas Anual de 2020.  

 

Lisboa, 30 de junho de 2021  

A IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 


