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Divulgação de transação de ações 
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14.º do 

Regulamento da CMVM n.º 05/2008, a Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia”) procede à divulgação da seguinte 

informação recebida da acionista Amorim Energia: 

“Procedendo à consolidação da informação oportunamente divulgada a este propósito, comunica-se, nos termos e 

para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14.º do Regulamento da 

CMVM n.º 5/2008, que, em 20 de Julho de 2012, a AMORIM ENERGIA, B.V. adquiriu à ENI SpA, em transação 

realizada fora de mercado regulamentado, 41.462.532 (quarenta e um milhões, quatrocentas e sessenta e duas mil 

e quinhentas e trinta e duas) ações representativas de 5% (cinco por cento) do capital social da GALP ENERGIA, 

S.G.P.S., S.A., pelo preço da compra e venda por ação de € 14,25 (catorze euros e vinte e cinco cêntimos). 

Retoma-se ainda que a situação em que a AMORIM ENERGIA, B.V. ficou relativamente à titularidade de ações 

representativas do capital social da GALP e aos demais direitos de voto imputáveis à mesma é a que se encontra 

descrita no comunicado de “participação qualificada” divulgado em 20 de Julho de 2012.  

A Amorim Energia divulga esta informação na qualidade de pessoa estreitamente relacionada com os Senhores 

Administradores e dirigentes da GALP Américo Ferreira de Amorim, Paula Ramos Amorim, Carlos Gomes da Silva e 

Rui Paulo Gonçalves, nos termos da alínea b) do número 4 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.” 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 
consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 
importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório 
& Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou 
dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas 
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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