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Bankinter e Sonae Sierra cotam a primeira SIGI em Portugal 

ORES PORTUGAL ADMITIDA À NEGOCIAÇÃO NO EURONEXT 
ACCESS 
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DE 50,2 MILHÕES DE EUROS 

 
 
 
 

 
Lisboa – 23 Junho 2020 – A Euronext anuncia a admissão, amanhã, 24 de Junho de 2020, de 12,55 milhões de 
ações da Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. (“Ores Portugal”) no mercado Access da Euronext Lisbon. Esta 
admissão solidifica a posição de liderança da Euronext enquanto mercado de referência para as empresas 
Europeias do setor Imobiliário. 
 
A Ores Portugal é a primeira SIGI (Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária) a ser admitida nos 
mercados da Euronext, desde a criação deste regime em Setembro de 2019. O enquadramento do regime 
SIGI replica, em larga medida, os regimes REIT (Real Estate Investment Trust) em vigor em toda a Europa. A 
Ores será admitida com um preço de referência de 4 Euros, uma capitalização bolsista de 50,2 milhões de 
Euros e um free float de 83%. 
 
A Ores Portugal tornou-se na primeira SIGI criada em Portugal em Dezembro de 2019, através de uma 
parceria entre o Bankinter (gestor estratégico do veículo) e a Sonae Sierra (gestor do portefolio de 
imobiliário da empresa), com o objetivo de criar uma carteira de gestão de ativos de mais de 200 milhões de 
Euros, colocando-a ao nível dos maiores operadores de mercado Ibéricos. Atualmente, 12% da Ores é detida 
pelo Bankinter e 5,14% pela Sonae Sierra.  
 
Para Alberto Ramos, Country Manager do Bankinter Portugal, “a entrada da ORES em Bolsa demonstra que 
o Bankinter continua a disponibilizar em Portugal serviços e instrumentos financeiros inovadores, alargando 
o leque de opções de investimento disponíveis para os nossos Clientes e para o público em geral. Esta 
operação, pioneira em Portugal, reafirma também o nosso compromisso com o desenvolvimento económico 
do país e representa um contributo importante para a dinamização de um dos seus setores mais relevantes.” 
 
Alexandre Fernandes, Head of Asset Management Europe da Sonae Sierra, sublinha que: “A criação da 
primeira SIGI em Portugal e a sua subsequente entrada em Bolsa são passos muito importantes para a 
Sonae Sierra, enquadrando-se na nossa estratégia de aumento de exposição a novos veículos de 
investimento imobiliário. Ficamos muito satisfeitos com esta iniciativa e com a parceria estratégica com o 



Bankinter, que vai certamente permitir dinamizar o mercado de capitais e o mercado de investimento 
imobiliário português.”  
 
Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisbon, realça: “Gostaria de felicitar a ORES Portugal e a Sonae Sierra, 
juntamente com o Bankinter, pela admissão à negociação em bolsa da primeira empresa de investimento 
imobiliário, sob o novo regime SIGI, no Euronext Access! Esta admissão demonstra o contínuo compromisso e 
confiança dos parceiros na economia Portuguesa. Esperamos que esta admissão permita à empresa aplicar a 
sua estratégia de investimento em Portugal, inovando e expandindo o seu negócio.” 
 
Mercado de referência para o mercado imobiliário 

A Euronext é o mercado de referência para as empresas do setor imobiliário Europeias, com cerca de 100 
emitentes neste setor, representando uma capitalização bolsista aproximada de €84 mil milhões de Euros. 
Os REITS (Real Estate Investment Firms) admitidos à negociação  na Euronext são especializados em diversas 
áreas, nomeadamente Indústria e Escritórios (39%) e Retalho (34%), assim como Projectos de 
Desenvolvimento Imobiliário (18%). A Euronext oferece o acesso a uma base de mais de 800 investidores 
institucionais ativos neste setor, em mais de 40 países, principalmente no Reino Unido (29%), em França 
(24%) e nos E.U.A. (17%). Estes investidores seguem um conjunto variado de perfis de investimento e 
investem em fases diferentes de crescimento das empresas de imobiliário, oferecendo uma liquidez única. 
Desde 2014, as empresas de Imobiliário admitidas nos mercados Euronext angariaram, em valor agregado, 
€10.7 mil milhões de Euros em follow ons e €27 mil milhões de Euros em emissão de dívida. 
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Notas: 
 
SIGI 
O actual regime legal das SIGI, que entrou em vigor em setembro de 2019 com a revisão do Decreto-Lei nº 19/2019, trouxe para o 
enquadramento legal Português o modelo de REIT (Real Estate Investment Trust), ao criar assim as chamadas Sociedades de 
Investimento e Gestão Imobiliária ou SIGI. As SIGIs são veículos destinados ao investimento imobiliário, com a particularidade de as 
ações que representam o seu capital social terem que estar admitidas à negociação, sujeitas a requisitos específicos de free-float. 
Beneficiando de transparência fiscal e outros requisitos no que diz respeito à composição de portefólios, limites à dívida e a 
distribuição obrigatória de lucros, o contexto legal SIGI garante que estas empresas são facilmente reconhecidas e entendidas pelos 
investidores internacionais.  
 
Sobre o Bankinter 
O Bankinter é uma das entidades financeiras mais sólidas, solventes e rentáveis de Espanha. Em 2019 obteve um resultado líquido 
de 551 milhões de euros. O Banco terminou o ano de 2019 com um sólido rácio de capital CET1 fully loaded de 11,61% e uma taxa 
de incumprimento de 2,51%, resultado de uma gestão rigorosa dos riscos. 
O Bankinter é uma entidade de referência pelo seu elevado desenvolvimento tecnológico, pela clara aposta na inovação e pela 
utilização de canais alternativos na sua relação com os Clientes.  
Para mais informação pode consultar a Web Corporativa Bankinter Portugal: 
https://webcorporativa.bankinter.pt  
 
Sobre a Sonae Sierra 
A Sonae Sierra é uma empresa imobiliária e prestadora de serviços imobiliários integrados, globalmente ativa na Europa, América do 
Sul, Ásia e Norte da África. Enquanto parceiro de escolha, criamos valor partilhado para os nossos negócios e para a sociedade, 
aplicando o nosso know-how exclusivo para oferecer soluções de classe mundial – incluindo gestão de investimentos, arquitetura e 
engenharia, gestão de ativos, serviços de comercialização e sustentabilidade – cobrindo todo o ciclo da vida do setor imobiliário. 
A Sonae Sierra tem atualmente 5 projetos de desenvolvimento e aproximadamente €9,8 mil milhões em ativos sob gestão, para os 
quais presta serviços ao nível dos edifícios. A empresa gere ainda 12 veículos de investimento para investidores institucionais, 
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investidores qualificados ou investidores de retalho, no valor de €5,5 mil milhões em OMV, nos quais tem uma participação de €1,4 
mil milhões. 
Para mais informação, visite www.sonaesierra.com  
 
 
Sobre a Euronext 
A Euronext é a bolsa pan-Europeia líder, e abrange os mercados regulamentados da Bélgica, França, Holanda, Irlanda, Noruega, 
Portugal e Reino Unido. Com cerca de 1500 emitentes e uma capitalização bolsista de cerca de 3.3 biliões de euros no final de 
Março de 2020, a Euronext apresenta uma representação inigualável que inclui 25 emitentes no Morningstar® Eurozone 50 Index℠, 
bem como uma base sólida e diversificada de clientes nacionais e internacionais. A Euronext opera mercados a contado e de 
derivados, regulamentados e transparentes, e é o maior centro mundial de dívida e de fundos cotados. A sua oferta de produtos 
inclui Ações, Forex, ETFs, Warrants e Certificados, Obrigações, Derivados, Mercadorias e Índices. Para além do seu principal 
mercado regulamentado, a Euronext opera ainda o Euronext GrowthTM e o Euronext AccessTM , simplificando a admissão ao 
mercado de capitais para as PME.  A Euronext utiliza, também, a sua experiência na gestão de mercados, fornecendo tecnologia e 
serviços de gestão a terceiros. A bolsa de valores norueguesa e sua subsidiária de compensação e liquidação, operando no seu 
conjunto enquanto Oslo Børs VPS, juntaram-se à Euronext em 17 de junho de 2019. 
Siga-nos e aceda à informação mais recente através do Twitter (twitter.com/euronext) e do LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
Para mais informação, visite www.euronext.com  
 
Disclaimer 
O conteúdo deste comunicado de imprensa é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efectuar 
investimentos. O conteúdo desta publicação é prestado “como se apresenta”, sem representação ou garantia de qualquer natureza. 
Apesar de todo o cuidado para assegurar a exactidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua completude. A 
Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança 
depositada na informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração 
de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados 
operados pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. A Euronext é 
titular de todos os direitos contidos ou relacionados com esta publicação.  
 Este press release reporta-se, apenas, à presente data. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa 
às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use. 
© 2020, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
•for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
•to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data subject 
request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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