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Eni conclui venda de 1% do capital social da Galp Energia 
 

A Galp Energia informa que recebeu a seguinte informação da acionista Eni: 

“San Donato Milanese (Milão), 23 de junho de 2014 – Eni S.p.A. (“Eni”) concluiu a alienação, através de vendas 

diárias em mercado regulamentado, de ações ordinárias representativas de aproximadamente 1% do capital social 

da Galp Energia SGPS, S.A. (“Galp”), correspondente à parcela residual de ações sujeitas ao direito de primeira 

oferta da Amorim Energia B.V. (“AEBV”) nos termos do acordo anteriormente comunicado ao mercado, o qual não 

foi exercido pela AEBV. A contrapartida total das vendas de ações realizadas entre 5 de maio e 18 de junho de 2014 

correspondeu a aproximadamente €107 milhões. A liquidação das vendas de ações foi realizada durante o período 

acima referido tendo sido concluída na presente data. 

No seguimento da alienação, a Eni continua a deter 66.337.592 ações ordinárias representativas de 

aproximadamente 8% do capital social da Galp como ativo subjacente das obrigações permutáveis no montante de 

€1.028 milhões emitidas pela Eni em 30 de novembro de 2012 e com maturidade em 30 de novembro de 2015.” 
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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 2013. 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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