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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 46/2005 

Arguido(s): LP Brothers – Venture Capital, S. L. e José Pedro Xavier Pereira 

 
Tipo de infracção: 

PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

DI   Difusão da Informação    x 

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Comum 
Infracções: Divulgação de informação sem qualidade (art. 7.º n.º 1 do CdVM) 
Factos ocorridos em: 2005 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM
1
 

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva. SIM
2
 

 
O Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tendo em conta o 
disposto no artigo 422º do Código dos Valores mobiliários, deliberou divulgar a decisão tomada 
neste processo de contra-ordenação. 

 
I – Síntese dos Factos 

1. O presente processo tem por objecto a violação, a título doloso, pelos arguidos, do dever de 
qualidade de informação – falsidade, falta de clareza e completude (artigo 7.º, n.º 1 do 
CdVM). 

 
2. Está em causa a informação divulgada ao público (press release enviado à Reuters e à 

Lusa em 29/08/2005) relativa ao lançamento de uma OPA pela LP Brothers à Media Capital 
e informação referente à detenção de mais de 5% das acções da Media Capital pela LP 
Brothers e por Pedro Xavier Pereira. 

 
3. Por declarações (efectuadas posteriormente a 28/08/2005) às agências noticiosas (e a 

alguns jornais) pelo administrador único da LP Brothers – Pedro Xavier Pereira, verificou-se 
que: 

a. Não havia, nem nunca tinha havido qualquer intenção séria de a LP Brothers lançar 
uma OPA sobre a Media Capital; 

b. Nem a LP Brothers, nem Pedro Xavier Pereira (directamente ou através de 
empresas) detivessem ou já tivessem detido 5% das acções da Média Capital. 

 

                                                 
1
 Pelo arguido José Pedro Xavier Pereira 

2
 Relativamente à arguida LP Brothers – Venture Capital, S.L. 
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4. Acresce que o comunicado de 29/08/2005 divulgado ao público afectou significativamente a 
negociação das acções da Media Capital na sessão de 29/08/2005 comparativamente com 
as 30 sessões anteriores. 

5. Em concreto, foi noticiado pelo Expresso online em 31/08/2005 que na sessão de 
29/08/2005, “(…) os títulos da Media Capital fecharam a subir 6,57 por cento na Euronext 
Lisboa, para 7,3, tendo atingido novo máximo histórico nos 7,34 euros.” 

 
6. Donde se conclui que: 

a. a informação divulgada ao público, em 29/08/2005, por Pedro Xavier Pereira, na 
qualidade de administrador único da LP Brothers, no que respeita ao lançamento de 
uma OPA sobre a Media Capital, é: 

i. não verdadeira, porquanto nunca houvera a intenção de lançamento duma 
OPA sobre a Media Capital, 

ii. não clara, porquanto o comunicado emitido em 29/08/2005 não permite 
identificar quando será comunicada à CMVM a intenção de lançamento da 
(hipotética) OPA sobre a Media Capital, e 

iii. não completa, porquanto não esclarece sobre qual a sociedade de corretagem 
de direito português que prestará assistência à (hipotética) OPA, qual o Banco 
de Investimento Internacional que será Advisor da (hipotética) OPA e qual a 
contrapartida a oferecer no lançamento da (hipotética) OPA; 

e 
b. a informação divulgada ao público, em 29/08/2005, por Pedro Xavier Pereira, no que 

respeita a 5% das acções da Media Capital detidas pela LP Brothers é não 
verdadeira, porquanto nem a LP Brothers nem o seu administrador único, Pedro 
Xavier Pereira, alguma vez detiveram qualquer participação que atingisse ou 
ultrapassasse 2% dos direitos de voto na Media Capital. 

 
II – Decisão 
1. Foi deliberado aplicar aos arguidos: 
 

A. LP Brothers – Venture Capital, S.L.: 
feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do artigo 
19.º do RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, a coima única de € 
100.000 (cem mil euros). 

 
B. José Pedro Xavier Pereira: 

feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do artigo 
19.º do RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, a coima única de € 
50.000 (cinquenta mil euros). 

 


