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Lisboa, 08 de abril de 2014 

  
Informação da Amorim Energia, B.V. 

 
 

A Galp Energia informa que recebeu hoje a seguinte informação da acionista Amorim Energia, B.V.:  

“Em aditamento ao comunicado de 3 de abril e na sequência de solicitação da CMVM, a Amorim Energia BV vem 

esclarecer o que no seu entender já decorre das comunicações oportunamente efetuadas: 

a) A participação no capital social da Galp Energia, SGPS, S.A., (GALP) e direitos de voto inerentes, detida 

diretamente pela Amorim Energia BV (desde julho de 2012), não sofreu qualquer alteração, correspondendo a 

38,34% (317.934.693 ações); 

b) Nos termos da comunicação da ENI S.p.A. (ENI) que foi divulgada no passado dia 28 de março, a ENI alienou 

em mercado regulamentado nos últimos meses ações representativas de aproximadamente 0,34% do capital social 

da Galp em relação às quais a AEBV não exerceu o direito de primeira oferta, e 58.051.000 ações da Galp Energia 

SGPS, S.A. em 28 de março, reduzindo por isso a sua participação de capital na GALP para 77.446.095 ações, 

correspondentes a cerca de 9% do capital social da GALP; 

c) Os direitos de voto inerentes à participação de capital detida atualmente pela ENI na GALP continuam a ser 

imputáveis à Amorim Energia, BV, nos termos oportunamente comunicados a V. Exas. e à GALP, por força de Acordo 

celebrado com a ENI e em vigor, que lhe confere um direito de primeira oferta na transmissão pela ENI de ações 

representativas do capital da GALP, e por força da obrigação contratualmente assumida pela ENI de votar 

favoravelmente a proposta de eleição dos órgãos sociais da GALP subscrita pela Amorim Energia BV (al. c) e, 

conforme entendimento da Amorim Energia BV, também al. h) do número 1 do Artº 20º do Cod.VM); 

d) Em estrita consequência da venda de ações referida em b), deixaram de ser imputáveis à Amorim Energia BV 

54,68% dos direitos de voto, passando a ser-lhe imputáveis 47,34% dos direitos de voto da GALP.” 
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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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