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ESCLARECIMENTO AO MERCADO 

 

A José de Mello Saúde, S.A. (“JMS”) divulga o presente comunicado na sequência das 

notícias publicadas sobre a conferência de imprensa realizada ontem e a solicitação da 

CMVM. 

1. A JMS apresentou à CMVM um pedido de registo de uma Oferta Concorrente (“OPA 

JMS”) sobre a Espírito Santo Saúde, SGPS, S.A. (“ESS”) no passado dia 17 de 

setembro. 

2. O lançamento da OPA JMS está sujeita a não oposição da Autoridade da Concorrência. 

De facto não é legalmente possível à JMS, após a OPA, exercer plenamente os seus 

direitos de voto na ESS sem essa autorização prévia. Os riscos de dela prescindir, para 

o mercado, para os investidores, para a JMS e para a própria ESS, são muito relevantes. 

3. Na data em que foi apresentado o pedido de registo da JMS, não tinha sido ainda 

concedido o registo da OPA da Angeles, Servicios de Salud, S.A., de CV (“OPA 

Angeles”), pelo que essa OPA não tinha sequer prazo determinado. A JMS contava, por 

isso, que qualquer decisão que fosse tomada sobre a OPA Angeles, tivesse em conta o 

benefício para o mercado que resultaria de permitir que a OPA JMS pudesse vir a 

concorrer plenamente com a OPA Angeles, aguardando-se um pronunciamento da 

Autoridade da Concorrência. 

4. Sucede que, dois dias após a apresentação do requerimento de registo da OPA JMS, foi 

registada a OPA Angeles, com o prazo de cerca de duas semanas (sendo que o prazo 

legal das OPA é de duas a dez semanas e que a CMVM, por sua própria iniciativa ou a 

pedido do oferente, pode prorrogar a oferta em caso de revisão, lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários o justifique).  

5. A CMVM, em função do prazo da OPA Angeles, informou ontem a JMS que não 

poderia deferir o pedido de registo da OPA JMS, que deverá ocorrer até às 15:30 do dia 

de hoje, caso este mantivesse como condição de lançamento da oferta a não oposição 

da Autoridade da Concorrência ou não fosse instruído com o respectivo despacho de 

não oposição. 
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6. A JMS entende não poder retirar a condição de não oposição da Autoridade da 

Concorrência atendendo ao risco económico e empresarial e às incertezas para o 

mercado, os investidores e a ESS que tal implicaria. 

7. Assim, a JMS entende que a posição da CMVM, a manter-se, implica, na prática, a 

exclusão da oferta concorrente da JMS. Todavia, a JMS discorda dessa posição da 

CMVM, pelo que mantém o seu pedido de registo de OPA Concorrente à OPA 

Angeles, aguardando a respectiva resposta da CMVM. 


