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Mensagem importante dirigida a qualquer terceiro não autorizado a ter
acesso a este relatório.
Qualquer pessoa/entidade/terceiro que não seja destinatário deste relatório ou que não tenha previamente assinado e devolvidouma “Release
Letter” à PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda não está autorizado a ter acessoao conteúdo do
mesmo
No que diz respeito a qualquer entidade não autorizada, conforme definido anteriormente, que venha a ter acesso a este relatóriogostaríamos de
salientar o seguinte:
•

O leitor deste relatório reconhece que o Relatório preparado pela PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas , Lda se destinou exclusivamente a assessorar o seu cliente e foi elaborado apenas para uso e acesso desse mesmo cliente.

•

O leitor deste relatório reconhece que o trabalho realizado pela PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Lda foi preparado para o seu cliente e que poderá ou não cumprir os objectivos definidos por terceiros.

•

O leitor deste relatório reconhece que a PricewaterhouseCoopers & Associados –Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, os seus
sócios, colaboradores e agentes (colectivamente referidos como “PricewaterhouseCoopers”) não garantem nem representam que ainformação
contida no Relatório é suficiente ou apropriada para o objectivo definido. Adicionalmente a PricewaterhouseCoopersnão aceitará qualquer
responsabilidade seja a que título for perante terceiros que ao referido relatório tenham acesso, sem que tenham sido aceites, por parte do
mesmo, os termos e condições definidos pela PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
formalizados através da assinatura e envio de uma “Release Letter”.
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INAPA – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Rua de Castilho, nº 44, 3º andar
1250 – 071 Lisboa

21 de Agosto de 2018
Exmos Senhores
De acordo com as vossas instruções descritas no nosso contrato de prestação de serviços
profissionais datado de 31 de Julho de 2018, anexamos o nosso relatório relativo à análise de um
rácio de troca indicativo entre as ações preferenciais e as ações ordinárias da Inapa –
Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (“Inapa”, a “Empresa” ou o “Grupo”).
Chamamos a vossa atenção para os comentários ao âmbito e abordagem do nosso trabalho, bem
como para as limitações encontradas, constantes das páginas seguintes e do Anexo 1.
Exceto quando indicado no contrato ou acordado expressamente por escrito, não aceitamos
qualquer responsabilidade (incluindo por negligência), relativamente a este relatório perante
qualquer outra entidade ou para qualquer outra finalidade. Este relatório não poderá ser
disponibilizado a qualquer outra entidade.
Atentamente,

Nuno Martins
Partner
T: +351 225 433 131
M: +351 918 621 542
nuno.martins@pwc.com
João Cunha
Senior Manager
T: +351 225 423 199
M: +351 913 661 463
joao.fragateiro.cunha@pwc.com
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Âmbito e abordagem

Âmbito do trabalho

O trabalho realizado centrou-se na análise de um rácio de troca indicativo entre as ações
preferenciais e as ações ordinárias da Inapa através de (i) compreensão das características das
ações ordinárias e das ações preferenciais, (ii) análise da evolução histórica do valor de mercado
dos títulos, (iii) breve revisão da situação patrimonial da Inapa desde o momento de emissão
das ações preferências até Julho de 2018 e (iv) incorporação de diferentes cenários e
pressupostos de acordo com discussões com a gestão. A lógica e racional aplicado ao presente
trabalho foi consistente com o que havia sido desenvolvido e documentado no relatório “Projeto
Clear” datado de 12 de Setembro de 2017, alterações de estrutura, lógica e racional poderiam
conduzir a uma análise diferenciada.

Acesso à gestão

De uma forma geral, tivemos acesso adequado à gestão, junto da qual obtivemos um adequado
entendimento do âmbito do trabalho, das características dos instrumentos financeiros (ações
ordinárias e ações preferenciais), das condições atuais dos mesmos. Discutimos igualmente a
estrutura, racional e metodologia para definição de diferentes cenários e pressupostos. (ver
Anexo 1).

Acesso à informação

De uma forma geral, a informação disponibilizada permitiu-nos ter uma base adequada para
desenvolver a análise de um rácio de troca indicativo entre as ações preferenciais e as ações
ordinárias, assim como a definição de diferentes cenários e pressupostos para o mesmo.

Comentários ao âmbito relevantes

O cálculo dos termos de troca entre as ações ordinárias e as ações preferenciais dependerá dos
pressupostos utilizados. O intervalo do rácio identificado é defensável tendo em conta os
pressupostos e informação referida, mas outros poderão concluir de forma diferente e utilizar
diferentes metodologias e pressupostos para concluir sobre os termos de troca. Outros detalhes
importantes a respeito do âmbito e abordagem do nosso trabalho estão incluídos no Anexo 2.
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A expectativa dos investidores sobre (i) capacidade gerar reservas
distribuíveis e (ii) montante e período de pagamento do dividendo
prioritário serão os fatores críticos na definição dos termos de troca
Intervalo Termos de Troca AP/AO em função da expectativa de
recebimento de dividendos prioritários e taxa de retorno exigida

1.40

1.40

1.40
1.20

Dividendo prioritário
(DP) pago na integra
e perpétuo, ajustado
por direito de voto de
15%

1.10

1.00

Dividendos
prioritários
distribuídos nulos

#

• Termo de troca (TT) calculado em função da cotação de
mercado da AO, ajustado às características especificas
(direitos e obrigações) das AP

momento da emissão das ações preferenciais
! No
(1.11) ajustado pelo dividendo prioritário em dívida

1.12@

1.05

• AP têm liquidez reduzida, a cotação não é uma “proxy”
adequada de valor

• Não sendo observável a expectativa futura dos
investidores sobre o valor presente dos dividendos
prioritários, identificámos 3 singularidades onde
efetivamente foi observada/explicitada a expectativa
marginal dos investidores:

1.15 !

1.10

• As Ações Ordinárias (AO) e as Ações Preferenciais (AP)
são cotadas na Euronext Lisboa

Ponto Intermédio do
intervalo (1.05 e 1.15)
definido com base nos
pressupostos
apresentados e que se
aproxima-se do TT
relativo ao valor DP
histórico

(ano 2012)

@ Dividendo prioritário histórico (2011 a 2017)

ajustado pelo dividendo prioritário em dívida (ano
2012)

# Dividend Yield histórico de comparáveis

(Sequana e Veritiv), resultante de títulos com liquidez
relevante ajustado pelo dividendo prioritário em dívida
(ano 2012)

Fonte: Análise PwC
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Quando observada a expectativa dos investidores ou o montante do
dividendo prioritário distribuído o TT fixou-se entre 1.05 e 1.15. É uma
referência consistente assumindo inexistência de alterações estruturais
No cálculo do intervalo de referência dos termos de troca foram considerados os seguintes pressupostos
Cálculo do termo
de troca

𝐴𝑃 = 
𝑖

Em que:

𝐷𝑃𝑖
1 + 𝐾𝑒𝑝

𝑖

+ 𝐷𝑃 + (𝐴𝑂0 − 𝐷𝑉𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡 )

TT =
𝐴𝑂0

DPi – Valor do Div. prioritário a ser pago no ano i
DP - Valor do Div. prioritário em divida
AO0 - Cotação de mercado da AO no momento zero
DVAjust - Valor do direito de voto

Valor das Ações
Ordinárias

• A cotação da ação ordinária considerada para o cálculo do termo de troca no momento da emissão das ações
preferências corresponde à cotação média entre 01Set2011 e 31Out2011
• A cotação da ação ordinária considerada para o cálculo do termo de troca em 2018, corresponde à média da cotação
da ação ordinária entre 15Mai2018 e 15Jul2018

Dividend Yield de
comparáveis

• Apenas foram considerados comparáveis de mercado empresas cotadas com uma componente de distribuição de
papel relevante. Não foram consideradas empresas de distribuição de material de escritório
• Dividend Yield corresponde ao período de 2011 a 2017

Direito de voto

• A cotação das ações ordinárias incorporam valor correspondente ao direito de voto. As ações preferências poderão
ou não ter direito de voto

Retorno exigido
pelo detentor de
ações ordinárias
(Ke)

• Com base em informação de mercado e estrutura de capitais da Inapa foi considerado Ke de c.18%, aquando da
emissão das AP e Ke de c.15% a Jun18
• Assumiu-se um retorno exigido pelo detentor das ações preferenciais (Kep) similar ao Ke
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A Inapa emitiu 2 categorias de títulos de capital: ações ordinárias e ações
preferenciais. As ações preferenciais, caso não seja distribuído o dividendo
prioritário durante 2 anos, adquirem direito de voto
Características relevantes dos títulos

Ação
preferencial

•

•

•

Direito ao
dividendo
após
distribuição
de
dividendo
prioritário
(DP)

•

DP de 5% do
respetivo
valor de
emissão
(5% x €
0.18 por
ação)
DP se não
distribuído
nos 3
exercícios
seguintes é
extinto

Outras
relevantes

Confere
direito de
voto
Confere direito
à presença na
Assembleia
Geral

•

•

Não confere
direito de voto

•

•

Caso não seja
pago o
dividendo
prioritário
durante dois
anos, as ações
preferenciais
passam a
conferir
direito de
voto nos
mesmos
termos das AO

•

0.40

350,000

0.35

300,000

0.30

250,000

0.25

200,000

0.20

150,000

0.15

100,000

0.10

50,000

0.05

N/A

Perde o
direito de
voto no
exercício
seguinte
àquele em
que tiverem
sido pagos
os DP em
atraso

-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AO - Volume Médio

AP - Volume Médio

Cotação AO

Cotação AP

Fonte: Reuters e análise PwC

Fonte: Estatutos e Prospeto de emissão da ações preferenciais
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400,000
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Ação
ordinária

Direito de
voto e
limitações

# Ações

Dividendo

Cotação e Volumes Transacionados entre Out11 e Jun18
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A conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, com a
correspondente conversão de direitos e obrigações requer a definição de
um termo de troca baseado no valor dos títulos
Fórmula de apuramento dos termos de troca
• As ações ordinárias (AO) e as ações preferenciais (AP) encontram-se admitidas à negociação na Euronext Lisboa
• Identificam-se 2 formulas alternativas de apuramento dos termos de troca como função: ① valor da cotação dos títulos; ② valorização das
ações preferenciais considerado as suas características
① Valor da cotação dos títulos (requer liquidez significativa para que a cotação seja uma proxy adequada do valor)
Share Turnover INAPA e top 5 empresas PSI - 20 (peso no índice em Jan 17)
70%

• Share turnover (ST) é calculado
dividindo o número total de ações
transacionadas em cada exercício pelo
número total de ações
• ST é uma medida de liquidez do título

60%

40%

• ST entre FY13 e FY15 e em FY17, ao
nível das empresas mais
representativas do PSI-20

30%

• Em FY14, o rácio atingiu ~59%

50%

Inapa (AO)

20%
10%

Inapa (AP)

0%
2011

2012

2013

INAPA (AO)
GALP
EDP Renováveis

2014

2015

INAPA (AP)
Jerónimo Martins

2016

2017

EDP
NOS

Fonte: Reuters e Análise PwC
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• Em FY18 o ST diminuiu para c. de
metade, mantendo-se comparável com
empresas do PSI-20
•

Assume-se que a cotação da AO é uma
“proxy” do justo valor

• O ST das AP é praticamente nulo desde
a sua emissão ~0%
• Assume-se que a cotação das AP não
é representativa do seu justo valor
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A limitada liquidez das ações preferenciais não aconselha à utilização da
cotação como proxy de valor, pelo que exige a análise das condições de
remuneração e dos direitos relevantes
② Valor das ações preferenciais considerando as características de remuneração e direitos relevantes (assumindo a cotação das
ações ordinárias como uma adequada proxy de valor)
• As AP conferem (i)
direito a dividendo por
• O valor teórico das ações preferenciais:
liquidar de 2012 (𝐷𝑃),
(ii) dividendos não
liquidados relativos
Depende da
Valor conhecido
aos 3 últimos
expectativa da
na data de
exercícios para os
capacidade futura de
conversão
quais a empresa não
distribuição
dispõe de reservas
distribuíveis e (iii)
𝑖
DP futuros (relativos
0
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡
𝑖
ao período de 2018 e
seguintes
𝑝
𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑃 = 

𝐷𝑃

+ 𝐷𝑃 + (𝐴𝑂 − 𝐷𝑉

)

1 + 𝐾𝑒

Por simplificação similar ao retorno
exigido pelo investidor de ações
ordinárias (Ke), tendencialmente
inferior dado o menor risco do título

Valor das
ações
ordinárias

Estudos sobre o valor do
controlo no Sul da Europa
indicam uma percentagem
entre 15% e 19%

Fonte: Estatutos, Prospeto de emissão da ações preferenciais e análise PwC

DPi - Valor do dividendo prioritário pago no ano i, iniciando-se em 2018
𝐃𝐏 - Valor do dividendo prioritário em divida assumindo o pagamento imediato
AO0 - Cotação de mercado da ação ordinária no momento do cálculo dos termos de troca

• Dado o histórico e a
discussão com a Gestão
assumimos que apenas
serão distribuídos DP a
partir de 2018 e não
pela globalidade pelo
que (ii) e (iii) é
capturado por
𝑫𝑷𝒊
σ𝒊
𝒊 , sendo
𝟏+𝑲𝒆𝒑

𝐷𝑃𝑖 ≤ 0.5𝑥0.18 por ação

DVAjust -Valor do direito de voto referente aos períodos em que os detentores das ações preferenciais não o podem exercer
Projeto Clear II
PwC
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O intervalo máximo dos termo de troca entre AP e AO corresponde a 1.05 1.40, função do valor do dividendo prioritário distribuído
Termo de troca das Ações preferenciais e Ações ordinárias
• O valor teórico das ações preferenciais em dois cenários extremos

Cenários

Inapa não efetua
distribuição de
dividendos (ou apenas
efetua no longo prazo)

Cálculo do rácio de troca

𝐴𝑃 =

0

Comentários

+ 0.0066 + (0.121 – 0)
= 1.05
0.121

Inapa distribui a
totalidade do dividendo
preferencial a partir do
próximo exercício

𝐴𝑃 =

0.06

+ 0.0066 + (0.121 –0.018)
= 1.40
0.121

• A expectativa do investidor
inclui uma probabilidade de
recebimento de dividendos
prioritários futuros nula ou
recebimento no muito longo
prazo

• A expectativa do investidor
corresponde ao recebimento do
dividendo prioritário na
totalidade de forma perpétua
• O valor presente dos dividendos
prioritários futuros, neste caso,
depende exclusivamente da taxa
de retorno exigida pelo acionista
no cálculo (15%)
• O não direito de voto foi
mensurado por simplificação
pelo prémio de controlo

Nota
O termo de troca deverá incluir uma compensação para os detentores de ações preferenciais relativa ao dividendo prioritário do exercício de 2012, cujas condições de distribuição se encontravam
reunidas em 2015, no montante de 1.974,6 milhões de euros (0,00656€/ação preferencial), que até ao momento não foi liquidado
A cotação da ação ordinária utilizada no calculo corresponde à média da cotação 15 Maio e 15 Julho de 2018
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A variável crítica na definição dos termos de troca corresponde à
expectativa do valor presente de dividendos prioritários que serão
recebidos pelos investidores detentores das ações preferenciais
• Dada a dificuldade em formular a expectativa dos investidores em relação ao montante e períodos em que o dividendo prioritário será pago,
identificámos 4 eventos em que foi possível observar/inferir os termos de troca entre as AP e AO e correspondente expectativa de
recebimentos do dividendo prioritário.
Cenário

TT

TT incl 𝐃𝐏

Racional e fórmula de cálculo dos TT

Complexidade na implementação

• Valor de emissão foi €0.18 por AP,
sancionado pelos investidores,
assumindo DP recebido inferior ao
potencial
• Valor das AO - média da sua cotação
entre 01Set2011 e 31Out2011
• Impacto do DP calculado com base na
cotação AO atual

• Utilização do TT assume expectativas
inalteradas dos investidores em relação
ao DP
• A diminuição de cotação da AO indiciaria
uma diminuição da expectativa de
recebimento do dividendo prioritário

1.12

• Assume que distribuição de dividendos
média futura será igual à média entre
2011 e 2017, 13.3% do DP

• Assume passado como previsor do futuro
• Investidores com perspetivas
diferenciadas face à performance
histórica

1.05

• Assume que a Inapa convergirá para
estrutura de capital e retorno de capital
da média dos comparáveis

• Número reduzido de comparáveis e em
estádio de desenvolvimento diferenciado,
diminui a qualidade do indicador

1.05

• De acordo com a gestão a formação de
preço na data emissão corresponderia à
paridade de valor entre as AO e AP

• Observação num ponto, não captura
efeitos próximos da emissão relacionado
com “Excess Earnings”/”Abnormal
Earnings”

①TT na emissão
das ações
preferenciais
(TT_E)

1.11

1.15

②

TT histórico
distribuição
dividendos
(TT_PN)

1.07

③

TT dividend
yield de
comparáveis
(TT_PoR)

1.00

④TT subjacente
à valorização
das ações
preferenciais
na emissão
Projeto Clear II
PwC
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① No momento da emissão das ações preferenciais o termo de troca AP/AO
subjacente era de 1.11 o que representava uma expectativa de recebimento
do dividendo prioritário por ano de c. 35 %
Descrição

Ação
Preferencial

Ação
Ordinária

Valor de emissão unitário das ações
preferenciais em 27 de Outubro de 2011

Cotação medida das ações ordinárias no
período entre 01 de setembro 2011 e 31 de
outubro de 2011

Termo de
Troca (AP/AO)

Montante em €

€0.180

• O valor de emissão das AP em
27Out11 foi € 0.18/ação
preferencial
• A cotação média AO entre Set11
e Out11 ascendeu a € 0.162/ação
• Evidência um termo de troca de
c. 1.11
• O termo de troca tem implícito
uma expectativa de
recebimento de ~ 35% de
dividendo prioritário por ano,
assumindo um Ke de 18%

€0.162

1.11

• Num perspetiva alternativa
tem implícito o recebimento de
forma consistente e na
totalidade a partir do 6º ano
• Desde 2011 a 2017, a INAPA
apresentou capacidade para
distribuir c. 13.3% dos
dividendos prioritários
potenciais

Fonte: Reuters
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② Assumindo a capacidade histórica de distribuição de dividendos
prioritários, 13.3% do dividendo prioritário potencial, como um adequado
previsor da capacidade futura, o termo de troca ascenderia a 1.07
Capacidade histórica de distribuição de dividendos

Valor do dividendo prioritário
potencial por período, com base
nos direitos das AP

3,000

2,709
2,500

Capacidade para distribuir
dividendos relativos ao exercício
de 2012. Assembleia Geral
deliberou a sua não distribuição

2,000

1,500

1,975

Capacidade
de
distribuição
média do
dividendo
prioritário
no período
~13.3%

Dividendos distribuídos relativos
ao exercício de 2011

1,000

542
500

2011

2012

2013
Capacidade de distribuição

2014

2015

2016

2017

Dividendo Prioritário Potencial

Fonte: Demonstrações Financeiras INAPA
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③ Efetuado screening de comparáveis e discutido com a gestão, foram
identificadas 2 entidades. O dividend yield médio no período de 2011 a 2017
foi de 0%. Utilizando o DY do sector, conduziria a um termo de troca de 1.0
Foram identificadas 2 sociedades comparáveis à INAPA. O dividend yield histórico dos comparáveis, assumindo a convergência da INAPA para
uma estrutura de capitais e política de distribuição poderia ser uma base para o cálculo dos termos de troca:

Comparáveis

Sequana

Descrição Empresa

•

•

Dividend Yield 2011-2017

As principais atividades são a
produção de papel e a
distribuição de produtos de
papel e embalagem
Está presente em mais de 45
países

Indicadores de Performance
Financeira (Dez17)
Capitalização
Bolsista

0%

Vendas

€2,765 m

EBITDA

€104 m

Net
Debt/EBTIDA

Veritiv

•

•

As principais atividades são a
distribuição de soluções de
impressão, publicação e
embalagem
É a principal distribuidora
mundial do setor

Não foram
distribuídos
dividendos entre
2011 e 2017

0%

€ 45m

3.2

Fonte: Reuters e Sequana Relatório e Contas

Capitalização
Bolsista

$ 378m

Vendas

$8,365 m

EBITDA

$176 m

Net
Debt/EBTIDA

5.9

Fonte: Reuters e Veritiv Relatório e Contas
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O TT é função do valor presente dos dividendos preferenciais, variável não
observável. Este último depende (i) expectativa de recebimento de
dividendo prioritário e (ii) taxa de retorno exigida pelo investidor em AP
• Dada a complexidade em aferir as expectativas dos investidores para calcular os TT correntes, mas reconhecendo as variáveis críticas,
desenvolvemos análise de sensibilidade considerando (i) distribuição máxima de 30% de DP e (ii) Ke no intervalo de 12% e 18%. O termo de
troca é crescente 5pp de incremento da distribuição conduz ao um incremento de ~0.025 nos termos de troca
Ke

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

% do total de DP distribuídos constante
na perpetuidade

% DP

30.0%

1.19

1.17

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

25.0%

1.16

1.14

1.13

1.12

1.12

1.11

1.10

20.0%

1.12

1.11

1.11

1.10

1.09

1.09

1.08

13.3%

1.08

1.08

1.07

1.07

1.06

1.06

1.06

10.0%

1.06

1.06

1.05

1.05

1.05

1.04

1.04

5.0%

1.03

1.03

1.03

1.02

1.02

1.02

1.02

0.0%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Fonte: análise PwC
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Estrutura acionista atual vs estrutura acionistas após potencial conversão
das ações preferências em ações ordinárias utilizando como TT 1.1

Estrutura Acionista Atual

Estrutura Acionista após potencial conversão

AP
9%

1%
0%

0%

10%

14%
15%
6%

33%
45%

AO

4%

50%
0%
10%

AO

14%

0% 12%
25%

Parpública
Millenium BCP
Nova Expressão
Outros

17%

CGD
Fundo de Pensões Grupo BCP
Novo Banco

Fonte: http://inapa.pt/wp-content/uploads/2018/05/Participa%C3%A7%C3%B5es.pdf
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Parpública
Millenium BCP
Nova Expressão
Outros

34%

Estrutura
acionista
calculada com
base no TT,
1.10

CGD
Fundo de Pensões Grupo BCP
Novo Banco

Fonte: Análise PwC
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Âmbito e abordagem: informação adicional

Âmbito

Abordagem

Âmbito do trabalho

Este relatório abrange a análise do rácio de troca indicativo entre as ações preferenciais e as ações ordinárias da
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão S.A. através de (i) compreensão das características, direitos e
obrigações das ações ordinárias e das ações preferenciais (em conjunto os “títulos de capital”), (ii) análise da
evolução histórica do valor de mercado das títulos de capital, (iii) breve revisão da situação patrimonial da Inapa
desde o momento de emissão das ações preferências até Julho de 2018 e (iv) incorporação de diferentes cenários e
pressupostos de acordo com discussões com a gestão.
A lógica e racional aplicado ao presente trabalho foi consistente com o que havia sido desenvolvido e
documentado no relatório “Projeto Clear” datado de 12 de Setembro de 2017, alterações de estrutura, lógica e
racional poderiam conduzir a uma análise diferenciada.
O nosso principal objetivo corresponde à documentação do racional utilizado em cada cenário, metodologia de
cálculo aplicada e identificação das fontes de informação utilizadas no cálculo.
Informação adicional a respeito do âmbito do nosso trabalho e exclusões ao mesmo estão incluídas no nosso
contrato de prestação de serviços profissionais.
Salientamos que o nosso trabalho foi sujeito a determinadas restrições e limitações, nomeadamente:
•

A nossa análise não incorporou as expectativas da Gestão em relação à performance futura do Grupo.

Acesso à informação

O nosso trabalho baseou-se essencialmente em informação financeira e legal disponível publicamente e
informações adicionais obtidas de prestadores de informação financeira proprietária.

Fiabilidade da informação

A informação obtida e referida ao longo do relatório, em conjunto com a informação disponibilidade e com o
nosso acesso à administração, permitiu obter uma visão e entendimento razoáveis sobre o objetivo da transação,
as características dos títulos, e os aspetos relevantes que deveriam ser considerados na nossa análise.
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Âmbito e abordagem: informação adicional (continuação)

Âmbito

Abordagem

Bases do nosso trabalho

O trabalho desenvolvido não constituiu recomendação, nem, exceto quando referido o contrário, submetemos a
informação financeira ou não financeira contida neste relatório a procedimentos de verificação. Caso tivéssemos
efetuado tais procedimentos, aspetos adicionais poderiam ter-se revelado, os quais teriam sido reportados no
presente relatório. Assim, e exceto se referido em contrário, o nosso trabalho não incluiu procedimentos que
visem confirmar a exatidão e totalidade da informação incluída neste relatório, pelo que não assumiremos
qualquer responsabilidade a este respeito.
Não garantimos que o trabalho efetuado seja suficiente, quer para os fins para os quais este relatório foi
preparado, quer para quaisquer outras finalidades. A responsabilidade por determinar em que medida o trabalho
efetuado é suficiente é do Cliente. É igualmente responsabilidade do Cliente a tomada de decisões relativamente à
potencial determinação dos termos de troca. Caso nos tivesse sido solicitado que fosse desenvolvido trabalho
adicional, aspetos adicionais poderiam ter surgido, os quais teriam sido reportados no presente relatório.
A decisão sobre prosseguir e consumar a transação e a proposta dos termos de troca é da competência exclusiva
do Cliente e o nosso trabalho e conclusões não podem ser interpretados como uma recomendação sobre se o
Cliente deve ou não consumar a transação e qual o valor dos termos de troca. Adicionalmente, este relatório não
tem por objetivo elencar todas as precauções que o Cliente possa adotar, embora os aspetos mais relevantes que
chegaram ao nosso conhecimento tenham sido refletidos no relatório.
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Âmbito

Abordagem

Projeções

As projeções referidas neste relatório, não foram preparadas ou desenvolvidas por nós, pelo que não alteramos
nem refizemos quaisquer dados, nem elaboramos pressupostos ou projeções. A Administração assume total
responsabilidade pelos pressupostos assumidos e resultados obtidos no processo de preparação das projeções.
A realização de análises de sensibilidade às projeções e pressupostos subjacentes, assim como a apresentação de
tabelas/gráficos resumindo os nossos comentários e observações não representam qualquer ajustamento ou
revisão às projeções de base; são apenas um resumo das nossas análises tendo o único objetivo de vos assessorar
na análise de diferentes cenários.
A apresentação das principais conclusões da nossa análise não constitui uma nova apresentação das projeções da
Administração nem a preparação de projeções alternativas (dado que qualquer reajustamento às projeções ou
apresentação de projeções alternativas só podem ser efetuadas pela própria Administração).
A consideração da totalidade ou de parte das análises por nós efetuadas às projeções é uma decisão que compete
apenas ao Cliente e é da sua inteira responsabilidade.
Na medida em que, frequentemente, surgem situações/circunstâncias imprevistas, é expectável que existam
diferenças entre os resultados prospetivos e resultados reais, sendo que essas diferenças podem ser
materialmente relevantes. Não assumimos qualquer responsabilidade relativamente ao nível do
cumprimento/obtenção por parte do Grupo dos resultados previstos.
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As AP nas condições correntes têm direito de voto. O intervalo de TT
apresentado pressupõe que o dividendo prioritário nunca será distribuído
na totalidade pelo que as AP mantêm direito de voto
• AP atualmente têm direito de voto
• Os cenários apresentados preveem a manutenção de direito de voto
pelas AP

Prémios de Controlo
Obs

Min

Max

Média

Portugal

2

11%

30%

20%

Espanha

5

-3%

13%

4%

• O direito de voto é uma característica das AO e é intrínseco à sua
valorização

Itália

8

-9%

164%

37%

França

4

-10%

17%

2%

• Por outro lado, o prémio de controlo é um valor adicional pago, face
ao valor de mercado, pela aquisição de um determinado bloco de
ações que permite ao adquirente obter benefícios adicionais ao voto
unitário

Média

15.75%

Média Ponderada

19.16%

• Apenas assumindo a integral distribuição de dividendos é que as AP
perderiam o direito de voto nas atuais condições

• Prémio de controlo é assim superior ao direito de voto. Assumiu-se
na nossa análise de forma ilustrativa que seriam iguais
• Na avaliação do prémio de controlo, é necessário ter em
consideração variáveis qualitativas tais como a i) percentagem de
votos comprada, ii) a existência de outros acionistas com
participações significativas, iii) transparência do sistema de
corporate governance, entre outros específicos da transação;

Fonte: Control Premiums and the effectiveness of Corporate Governance Systems”,
Alexander Dyck, University of Toronto e Luigi Zingales (University of Chicago), 2004

• Assumindo direito de voto igual ao prémio de controlo e a
distribuição da totalidade dos dividendos preferenciais, o aumento
do prémio de controlo conduziria à diminuição dos TT no seu limite
superior

• Da literatura académica de referência, a evidência empírica
demonstra que em Portugal a média de prémios de controlo pagos
ronda os 20% (min 11% e máx 30%), contudo existe uma grande
limitação no que toca à amostra recolhida (2 empresas). Se
alargarmos a base da amostra para a realidade do Sul da Europa, já
que esta é composta por países com características culturais,
económicas e financeiras comparáveis, verificámos que o prémio
médio se situa no intervalo entre 15% e 19%;
Projeto Clear II
PwC
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Calculo Termos de Troca
Prémio Direito
de Voto

TT

15 %

1.40

19 %

1.36

Fonte: Análise PwC
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Decomposição do cálculo retorno exigido pelo acionista (Ke) na detenção
de ações ordinárias. Assumimos, por simplificação que a taxa de retorno
exigida pelos investidores das ações preferenciais é similar
Retorno Exigido Acionista

Taxa de juro sem risco (Rf)

Levered Beta (ße)

Atual

Emissão

0.30%

2..037%

1.53

1.46

Racional
Obrigações de tesouro Alemãs a 10 anos
representando o "risk free" da zona monetária em
que a empresa opera (fonte: Reuters)
Levereged beta da empresa, calculado de acordo
com os comparáveis (fonte: Reuters)

Prémio de risco do mercado (MRP)

6.00%

6.00%

Prémio de risco de mercado expectável em
investimentos em capital num portfólio diversificado
de ações ordinárias

Prémio de risco do país (CRP)

1.56%

3.55%

Spread entre o valor das obrigações do tesouro
portuguesas a 10 anos e a taxa de juro sem risco

Small Cap Premium (SCP)

3.74%

3.74%

Small cap Premium de acordo com o Duff & Phelps
(valor aproximado)

Ke

14.8%

18.1%

Ke = Rf + CRP+ ße * MRP + SCP

Fonte: Análise PwC
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No período compreendido entre 2011 e 2017 a INAPA apresentou resultado
liquido positivo em 2013, 2014 e 2017. Durante este período não distribuiu
em nenhum dos exercícios a totalidade dos dividendos prioritários
Balanço INAPA – Contas Individuais
€ em milhares

Dez11

Ativo não corrente liquido

312,537

Clientes
Estado
Outras contas a receber
Fornecedores
Outras contas a pagar
Diferimentos
Fundo de Maneio

640
672
42,115
(204)
(10,967)
193
32,448

Outros Ativos Financeiros
Disponibilidades
Financiamentos Obtidos
Dívida Líquida

Dez12
305,488
472
880
41,644
(145)
(2,280)
261
40,832

Dez13
355,460
762
928
18,293
(77)
(5,810)
73
14,169

Dez14
355,538
1,427
388
18,704
(9,950)
336
10,905

Dez15
355,411
1,297
671
16,529
(63)
(6,688)
1,130
12,877

Dez16
348,395
716
1,227
15,490
(325)
(6,592)
574
11,091

Dez17
340,533
1,109
(81)
22,252
(130)
(9,562)
290
13,879

628
141
184
151
108
89
64
46
(146,490) (154,204) (177,133) (175,233) (177,751) (172,227) (168,883)
(145,721) (154,020) (176,982) (175,125) (177,663) (172,163) (168,837)

Capital realizado
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados Transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Resultado líquido do período

204,177
451
7,500
226
(16,246)
9,317
(6,161)

204,177
451
7,500
226
(18,006)
3,903
(5,949)

204,177
451
7,500
226
(19,532)
(1,447)
1,273

180,135
451
7,564
891
2,641
(2,442)
2,079

180,135
451
7,668
2,864
2,495
(2,585)
(402)

180,135
451
7,564
891
6,560
(6,051)
(2,226)

180,135
451
7,564
891
15,494
(19,168)
210

Capital

199,263

192,300

192,648

191,318

190,626

187,323

185,576

-

-

542

1,975

-

-

-

Estimativa de Reservas Distribuíveis

• No período em análise a INAPA não
apresentou capacidade de
distribuição da totalidade de DP, que
seguem as regras gerais do CSC, em
nenhum exercício
• Apresentou reservas distribuíveis em
2013 e 2014, exercícios em que
reportou resultados positivos
• Apesar do Resultado liquido positivo
verificado em 2017, não se verificou a
existência de reservas distribuíveis

Fonte: R&C INAPA
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No período compreendido entre 2011 e 2016 a INAPA tem vindo a registar
uma posição de desalavancagem financeira significativa, embora o rácio
net debt/EBITDA seja superior ao dos pares
Balanço INAPA – Contas Consolidadas
€ em milhares

Dez11

Dez12

Dez13

Dez14

Dez15

Dez16

Dez17

Ativo não corrente liquido

368,798

374,686

378,347

373,097

369,632

366,515

366,017

Inventários
Clientes
Impostos
Outros ativos correntes
Fornecedores
Outros passivos correntes
Fundo de Maneio

71,029
166,619
(10,787)
39,020
(47,402)
(32,372)
186,107

65,850
146,328
(7,267)
36,864
(49,259)
(28,304)
164,212

67,895
141,913
(3,866)
31,110
(50,592)
(24,847)
161,613

62,957
134,705
(6,445)
31,977
(50,409)
(29,357)
143,428

63,214
127,928
(4,225)
31,652
(53,259)
(24,435)
140,875

66,792
139,155
(6,501)
31,463
(79,394)
(32,496)
119,019

65,128
126,848
(7,196)
40,771
(72,424)
(29,921)
123,206

Disponibilidades
Provisões
Beneficios de Empregados
Financiamentos
Dívida Líquida

15,047
20,608
24,835
31,831
25,513
22,259
19,302
(391)
(286)
(307)
(344)
(324)
(2,060)
(489)
(3,518)
(4,002)
(4,594)
(8,022)
(8,637)
(5,567)
(6,731)
(362,789) (358,045) (366,037) (348,539) (336,407) (312,963) (315,729)
(351,651) (341,725) (346,103) (325,074) (319,855) (298,331) (303,647)

Capital realizado
Prémios de emissão
Reservas
Resultados Transitados
Resultado líquido do período
Interesses não controlados

204,176
450
44,465
(43,667)
(6,161)
3,991

204,176
450
44,342
(49,828)
(6,035)
4,068

204,176
450
43,832
(57,085)
1,273
1,211

180,135
450
44,752
(36,097)
2,078
133

180,135
450
46,539
(36,096)
(402)
26

180,135
450
28,270
(19,306)
(2,226)
(120)

180,135
450
26,313
(21,532)
210
-

Capital

203,254

197,173

193,857

191,451

190,652

187,203

185,576

Indicadores de Performance
Financeira (Dez17)
Capitalização
Bolsista

€ 52 m

Vendas

€ 914 m

EBITDA

€19 m

Net
Debt/EBTIDA

16

Fonte: Reuters e R&C INAPA

Fonte: R&C INAPA
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Glossário

Termo

Definição

€ xxk

Milhares de Euros

€ xxm

Milhões de Euros

AO

Ações Ordinárias

AP

Ações Preferenciais

Capitalização Bolsista

Indicador financeiro representativo do valor de uma entidade, tendo por base a cotação das suas ações e o
número de títulos emitidos e admitidos à cotação

Dez1X

31 de Dezembro de 201[X]

DP

Dividendo Prioritário

Dividendo Prioritário

Direito adquirido dos detentores das Ações Preferenciais de receberem um dividendo de forma prioritária

Dividend Yield

Dividendo distribuído a dividir por capitalização bolsista

EBIT

Resultado operacional após amortizações (“Earnings before interest and tax”)

EBITDA

Resultado operacional antes de amortizações (“Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation”)

FY

Ano financeiro findo a [...]
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Glossário (continuação)

Termo

Definição

Inapa

Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.

Ke[p]

Retorno exigido pelos investidores de ações ordinárias [preferenciais]

na

Não aplicável

Net Debt

Dívida liquida que corresponde ao total das responsabilidades financeiras deduzido das disponibilidades.

ppt

Pontos percentuais

PSI-20

Indicador da evolução do mercado de ações em Portugal que realça os 20 títulos com maior liquidez das empresas
cotadas na Euronext

PwC

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

Sequana

Sequana, SA, entidade cotada em na Bolsa de Valores de Paris

Share Turnover

Medida de liquidez de um titulo. Peso do número de ações transacionadas durante um período sobre o total de
ações

TT

Termo de troca

Veritiv

Veritiv Corporation , entidade cotada em na Bolsa de Valores de Nova Iorque

Projeto Clear II
PwC

Estritamente privado e confidencial

21 agosto 2018
34

