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Emissão de dívida no montante de EUR 500.000.000 com maturidade em 2019  
 

 

A Galp Energia informa que fixou, nesta data, os termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de                   

EUR 500.000.000, com maturidade em janeiro de 2019 e um cupão de 4,125%.  

Estes instrumentos de dívida serão emitidos ao abrigo do programa EMTN (“EUR 5,000,000,000 Euro Medium Term 

Note Programme”) da Empresa, anunciado no dia 4 de novembro, e prevê-se que sejam admitidos à cotação na 

London Stock Exchange. 

Esta emissão insere-se na estratégia de financiamento da Galp Energia, que visa a diversificação das fontes de 

financiamento e a extensão da maturidade média da dívida. 

Nesta transação atuaram como Joint-Bookrunners o BBVA, BNP Paribas, Caixa Banco de Investimento, Deutsche 

Bank e J.P. Morgan. 
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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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