Comunicado sobre transações de dirigentes

Luz Saúde, S.A.
sociedade aberta

Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de identificação
de pessoa coletiva: 504 885 367
Capital social integralmente subscrito e realizado: Euros 95.542.254

Nos termos e para os efeitos estabelecidos nos números 1 e 3 do Artigo 248 – B do Código
dos Valores Mobiliários e do Artigo 14º do Regulamento nº 5/2008 da CMVM, Luz Saúde,
S.A. informa que recebeu dos seus Administradores Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz, João
Paulo da Cunha Leite Abreu Novais, Tomás Leitão Branquinho da Fonseca e Ivo Joaquim
Antão as comunicações em anexo relativas a transações de dirigentes
Esta comunicação substitui a publicada no dia 13 de janeiro de 2017 no site da CMVM,
relativa ao mesmo assunto, juntando em anexo o formulário necessário para o efeito de
acordo com o regulamento referido.

Lisboa, 16 de janeiro de 2017
Luz Saúde, S.A. (sociedade aberta)

Contactos
Representante para as Relações
com o Mercado da Luz Saúde
João Novais

Gabinete de Relações com
Investidores da Luz Saúde
Jorge Santos

Email: investors@luzsaude.pt
Telefone: + 351 213 138 260
Fax: + 351 213 530 292
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Exmo. Senhor
João Novais
Luz Saúde, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto17 – 9º piso
1070-313 Lisboa

Lisboa, 11 de janeiro de 2017
Assunto: Comunicação sobre transações de dirigente

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 248.º-B do Código de Valores Mobiliários
(“Cód.VM”) e 14.º do Regulamento da CMVM 5/2008, eu, Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz,
titular do Cartão do Cidadão nº 07293719 0 ZZ0, com validade até 29/05/2019, emitido pela
República Portuguesa e do número de identificação fiscal 200873881, vem pela presente
comunicar o seguinte:
1. Motivo da comunicação:
Transação do Dirigente acima identificada, cosubstanciada na aquisição de forma
gratuita fora de bolsa de ações da Luz Saúde, S.A., com o ISIN PTEPT0AM005,
realizada em 10 de janeiro de 2017 (conforme anexo).
2. Nº inicial de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente antes
das transações acima identificadas: 0 ações e 0 obrigações emitidas pela Luz
Saúde, S.A.
3. Nº final de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente na
sequência das transações acima indicadas: 50.000 ações e 0 obrigações emitidas
pela Luz Saúde, S.A.

Com os melhores cumprimentos

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz
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ANEXO

Data da
transação

Tipo de
transação

Estrutura de negociação: XLIS (transação
feita na Euronext) ou XOFF (transação
feita fora do mercado regulamentado)

Quantidade
de ações

Preço unitário

10-01-2017

Compra

XOFF

50.000

N.A.*

* A título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
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ANEXO
Comunicação de transações sobre ações da Luz Saúde, S.A.
1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente
relacionadas com elas
a) Nome

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz

2 Motivo da notificação
a) Cargo/estatuto

Membro do Conselho de Administração

b) Notificação
inicial/alteração

Notificação inicial

3 Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a
plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões
a) Nome

Luz Saúde, S.A.

b) LEI

213800TNTGVKSPZ7G549

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii)
cada tipo de operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações
a) Descrição do
Ações ordinárias da Luz Saúde, S.A.
instrumento financeiro,
tipo de instrumento
Código de identificação ISIN: PTEPT0AM005
b) Natureza da operação

Aquisição a título gratuito no âmbito de um modelo de
remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea e), do
Regulamento (UE) n.o 596/2014, esta operação não está
associada ao exercício de programas de opções sobre ações

c) Preço(s) e volume(s)

Preço(s)

Volume(s)

N.A.

50.000

d) Informações agregadas
— Volume agregado
—

Preço

e) Data da operação

2017-01-10; UTC+2

f) Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

Exmo. Senhor
João Novais (Relação com Investidores)
Luz Saúde, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto17 – 9º piso
1070-313 Lisboa

Lisboa, 11 de janeiro de 2017
Assunto: Comunicação sobre transações de dirigente

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 248.º-B do Código de Valores Mobiliários
(“Cód.VM”) e 14.º do Regulamento da CMVM 5/2008, eu, João Paulo da Cunha Leite de
Abreu Novais, titular do Cartão do Cidadão nº 08066675 2 ZY9, com validade até
29/05/2019, emitido pela República Portuguesa e do número de identificação fiscal
197862110, vem pela presente comunicar o seguinte:
1. Motivo da comunicação:
Transação do Dirigente acima identificada, cosubstanciada na aquisição de forma
gratuita fora de bolsa de ações da Luz Saúde, S.A., com o ISIN PTEPT0AM005,
realizada em 05 de janeiro de 2017 (conforme anexo).
2. Nº inicial de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente antes
das transações acima identificadas: 0 ações e 0 obrigações emitidas pela Luz
Saúde, S.A.
3. Nº final de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente na
sequência das transações acima indicadas: 40.000 ações e 0 obrigações emitidas
pela Luz Saúde, S.A.

Com os melhores cumprimentos

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais
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ANEXO

Data da
transação

Tipo de
transação

Estrutura de negociação: XLIS (transação
feita na Euronext) ou XOFF (transação
feita fora do mercado regulamentado)

Quantidade
de ações

Preço unitário

05-01-2017

Compra

XOFF

40.000

N.A.*

* A título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
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ANEXO
Comunicação de transações sobre ações da Luz Saúde, S.A.
1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente
relacionadas com elas
a) Nome

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais

2 Motivo da notificação
a) Cargo/estatuto

Membro do Conselho de Administração

b) Notificação
inicial/alteração

Notificação inicial

3 Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a
plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões
a) Nome

Luz Saúde, S.A.

b) LEI

213800TNTGVKSPZ7G549

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii)
cada tipo de operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações
a) Descrição do
Ações ordinárias da Luz Saúde, S.A.
instrumento financeiro,
tipo de instrumento
Código de identificação ISIN: PTEPT0AM005
b) Natureza da operação

Aquisição a título gratuito no âmbito de um modelo de
remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea e), do
Regulamento (UE) n.o 596/2014, esta operação não está
associada ao exercício de programas de opções sobre ações

c) Preço(s) e volume(s)

Preço(s)

Volume(s)

N.A.

40.000

d) Informações agregadas
— Volume agregado
—

Preço

e) Data da operação

2017-01-05; UTC+2

f) Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

Exmo. Senhor
João Novais (Relação com Investidores)
Luz Saúde, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto17 – 9º piso
1070-313 Lisboa

Lisboa, 11 de janeiro de 2017
Assunto: Comunicação sobre transações de dirigente

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 248.º-B do Código de Valores Mobiliários
(“Cód.VM”) e 14.º do Regulamento da CMVM 5/2008, eu, Tomás Leitão Branquinho da
Fonseca, titular do Cartão do Cidadão nº 08055851 8 ZX7, com validade até 04/01/2021,
emitido pela República Portuguesa e do número de identificação fiscal 187587841, vem
pela presente comunicar o seguinte:
1. Motivo da comunicação:
Transação do Dirigente acima identificada, cosubstanciada na aquisição de forma
gratuita fora de bolsa de ações da Luz Saúde, S.A., com o ISIN PTEPT0AM005,
realizada em 05 de janeiro de 2017 (conforme anexo).
2. Nº inicial de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente antes
das transações acima identificadas: 0 ações e 0 obrigações emitidas pela Luz
Saúde, S.A.
3. Nº final de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente na
sequência das transações acima indicadas: 40.000 ações e 0 obrigações emitidas
pela Luz Saúde, S.A.

Com os melhores cumprimentos

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca
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ANEXO

Data da
transação

Tipo de
transação

Estrutura de negociação: XLIS (transação
feita na Euronext) ou XOFF (transação
feita fora do mercado regulamentado)

Quantidade
de ações

Preço unitário

05-01-2017

Compra

XOFF

40.000

N.A.*

* A título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas

2

ANEXO
Comunicação de transações sobre ações da Luz Saúde, S.A.
1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente
relacionadas com elas
a) Nome

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca

2 Motivo da notificação
a) Cargo/estatuto

Membro do Conselho de Administração

b) Notificação
inicial/alteração

Notificação inicial

3 Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a
plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões
a) Nome

Luz Saúde, S.A.

b) LEI

213800TNTGVKSPZ7G549

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii)
cada tipo de operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações
a) Descrição do
Ações ordinárias da Luz Saúde, S.A.
instrumento financeiro,
tipo de instrumento
Código de identificação ISIN: PTEPT0AM005
b) Natureza da operação

Aquisição a título gratuito no âmbito de um modelo de
remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea e), do
Regulamento (UE) n.o 596/2014, esta operação não está
associada ao exercício de programas de opções sobre ações

c) Preço(s) e volume(s)

Preço(s)

Volume(s)

N.A.

40.000

d) Informações agregadas
— Volume agregado
—

Preço

e) Data da operação

2017-01-05; UTC+2

f) Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

Exmo. Senhor
João Novais (Relação com Investidores)
Luz Saúde, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto17 – 9º piso
1070-313 Lisboa

Lisboa, 11 de janeiro de 2017
Assunto: Comunicação sobre transações de dirigente

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 248.º-B do Código de Valores Mobiliários
(“Cód.VM”) e 14.º do Regulamento da CMVM 5/2008, eu, Ivo Joaquim Antão, titular do
Cartão do Cidadão nº 07567739 3 ZZ7, com validade até 11/09/2018, emitido pela
República Portuguesa e do número de identificação fiscal 188345809, vem pela presente
comunicar o seguinte:
1. Motivo da comunicação:
Transação do Dirigente acima identificada, cosubstanciada na aquisição de forma
gratuita fora de bolsa de ações da Luz Saúde, S.A., com o ISIN PTEPT0AM005,
realizada em 06 de janeiro de 2017 (conforme anexo).
2. Nº inicial de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente antes
das transações acima identificadas: 0 ações e 0 obrigações emitidas pela Luz
Saúde, S.A.
3. Nº final de instrumentos financeiros detidos em nome próprio do Dirigente na
sequência das transações acima indicadas: 40.000 ações e 0 obrigações emitidas
pela Luz Saúde, S.A.

Com os melhores cumprimentos

Ivo Joaquim Antão
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ANEXO

Data da
transação

Tipo de
transação

Estrutura de negociação: XLIS (transação
feita na Euronext) ou XOFF (transação
feita fora do mercado regulamentado)

Quantidade
de ações

Preço unitário

06-01-2017

Compra

XOFF

40.000

N.A.*

* A título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
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ANEXO
Comunicação de transações sobre ações da Luz Saúde, S.A.
1 Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente
relacionadas com elas
a) Nome

Ivo Joaquim Antão

2 Motivo da notificação
a) Cargo/estatuto

Membro do Conselho de Administração

b) Notificação
inicial/alteração

Notificação inicial

3 Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a
plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões
a) Nome

Luz Saúde, S.A.

b) LEI

213800TNTGVKSPZ7G549

4 Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii)
cada tipo de operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações
a) Descrição do
Ações ordinárias da Luz Saúde, S.A.
instrumento financeiro,
tipo de instrumento
Código de identificação ISIN: PTEPT0AM005
b) Natureza da operação

Aquisição a título gratuito no âmbito de um modelo de
remuneração variável com base em ações da Sociedade,
aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas
Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 6, alínea e), do
Regulamento (UE) n.o 596/2014, esta operação não está
associada ao exercício de programas de opções sobre ações

c) Preço(s) e volume(s)

Preço(s)

Volume(s)

N.A.

40.000

d) Informações agregadas
— Volume agregado
—

Preço

e) Data da operação

2017-01-06; UTC+2

f) Local da operação

Fora de uma plataforma de negociação

