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O presente comunicado não constitui nem integra e não deve ser interpretado como uma oferta de venda ou 

emissão ou como solicitação de uma oferta de compra (ou equivalente) de valores mobiliários da Galp Energia 

em qualquer jurisdição ou um incentive a realizar atividades de investimento em qualquer jurisdição. 

 

 Eni anuncia Resultados Finais e Preço da Recompra Parcial das suas 

€1,028,100,000 0.25 per cent. Exchangeable Bonds in Galp Energia Shares due 

November 2015  

 

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

“A PRESENTE COMUNICAÇÃO NÃO PODE SER DISTRIBUÍDA A QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE 

NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, SEUS TERRITÓRIOS E POSSES (INCLUINDO PORTO RICO, ILHAS VIRGENS 

AMERICANAS, GUAM, SAMOA AMERICANA, ILHA WAKE E ILHAS MARIANAS DO NORTE, QUALQUER ESTADO DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E O DISTRITO DE COLUMBIA) OU A QUALQUER U.S. PERSON (COMO DEFINIDO 

NO REGULATION S DO UNITES STATES SECURITIES ACT OF 1933, CONFORME ALTERADO) EM QUALQUER OUTRA 

JURISDIÇÃO OU A QUALQUER PESSOA EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO EM QUE A DISTRIBUIÇÃO DO 

PRESENTE DOCUMENTO FOSSE ILÍCITA. 

San Donato Milanese (Milão), 28 de Maio de 2015 - Eni S.p.A. ("Eni" ou “Emitente”) pela presente anuncia o 

preço e resultados finais do convite aos detentores (“Obrigacionistas”) das obrigações por si emitidas 

denominadas €1,028,100,000 0.25 per cent. annual coupon Exchangeable Bonds due 2015 permutáveis por 

acções ordinárias integralmente realizadas com valor nominal de €1 cada da Galp Energia SGPS, S.A. (as 

“Obrigações”) para oferecer as suas Obrigações para aquisição pela Eni em numerário a um preço determinado 

de acordo com um procedimento de compra através de oferta competitiva (designado Modified Dutch Auction) 

(o “Convite”). 

O Convite foi hoje lançado pela Eni, na qualidade de oferente, em relação a um montante máximo global de 

€515.000.000 de montante total de capital das Obrigações (o “Montante Máximo de Aceitação”), conforme 

anunciado na mesma data. 

A Eni decidiu, na sua inteira discricionariedade, aceitar comprar Obrigações validamente oferecidas num 

montante de capital agregado de €514.900.000 (o “Montante Final de Aceitação”). 

O preço de compra que a Eni pagará pelas Obrigações validamente oferecidas e aceites para compra foi fixado 

em €100.400 por cada €100.000 de capital das Obrigações (o “Preço de Compra”). 

Até ao termo do prazo do Convite no dia 28 de Maio de 2015, às 16:00 (GMT) / 17:00 (CET), a Eni recebeu dos 

Obrigacionistas indicações válidas de oferta das suas Obrigações a preços de oferta iguais ou inferiores ao Preço 

de Compra em relação a um montante agregado de €747.500.000 de capital das Obrigações, que é superior ao 

Montante Final de Aceitação. 
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Como tal, a Eni decidiu aceitar comprar as Obrigações validamente oferecidas e submetidas a preços de oferta 

iguais ou inferiores ao Preço Mínimo de Compra, não tendo sido aceites quaisquer Obrigações no âmbito de 

ofertas com preços de oferta superiores ao Preço Mínimo de Compra. 

A essas ofertas foi aplicado um mecanismo de alocação rateada, calculado através da multiplicação do 

montante agregado de capital das Obrigações oferecidas por um factor pro rata igual a 69,21%. O factor pro 

rata foi determinado através da divisão do Montante Final de Aceitação pelo montante agregado de capital das 

Obrigações validamente oferecidas no Convite sujeitas a rateio.  

A data de liquidação deverá ocorrer em 4 de Junho de 2015 (a “Data de Liquidação”). A Eni pagará, além do 

Preço de Compra, o montante de juros corridos e não pagos dessas Obrigações oferecidas e aceites para compra 

até à Data de Liquidação (exclusive) correspondente a €127,40 por cada €100.000 de capital dessas Obrigações 

(no pressuposto de que a Data de Liquidação ocorrerá em 4 de Junho de 2015). 

As Obrigações recompradas pela Eni nos termos do Convite serão canceladas de acordo com os seus termos e 

condições e as Obrigações que não sejam oferecidas e/ou recompradas permanecerão em dívida e sujeitas aos 

respectivos termos e condições. A Eni reserva o direito de recomprar Obrigações em mercado ou fora de 

mercado em qualquer momento e a qualquer preço. 

Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. 

International plc e UBS Limited actuam como Joint Dealer Managers no âmbito do Convite (os “Joint Dealer 

Managers”). Morgan Stanley & Co. International plc actua também como Agente de Liquidação (Settlement 

Agent) em relação ao Convite. 

Informação adicional 

Pedidos de informação em relação ao Convite deverão ser dirigidas a: 

JOINT DEALER MANAGERS 
 

Deutsche Bank AG, London 
Branch 

Winchester House 
1 Great Winchester Street 

London EC2N 2DB 
United Kingdom 

Telephone: +44 (20)754-
76904 

Attention: Jonathan Murray 
Email: jona-

than.murray@db.com   

Mediobanca – Banca di Credi-
to Finanziario S.p.A. 

Piazzetta Enrico Cuccia, 1 
20121 Milano 

Italy   
Telephone: 0039028829211 

Attention: ECM Syndicate 
Email: equi-

ty.syndicate@mediobanca.co
m  

Morgan Stanley & Co. Interna-
tional plc 

25 Cabot Square 
London E14 4QA 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 425 9059 
Attention: Equity Syndicate 

Email: 
lneqsy@morganstanley.com  

UBS Limited 
1 Finsbury Avenue 
London EC2M 2PP 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 568 
2277 

Attention:  
Email: sh-ecmg-

syndicate-
emea@ubs.com   

 
Questões e pedidos de assistência relacionados com os procedimentos para oferecer Obrigações para liquidação deverão 

ser dirigidos a: 
 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO 
 

Morgan Stanley & Co. International plc 
25 Cabot Square 
London E14 4QA 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 677 8222 
Attention: Equity Capital Markets Operations   

mailto:jonathan.murray@db.com
mailto:jonathan.murray@db.com
mailto:equity.syndicate@mediobanca.com
mailto:equity.syndicate@mediobanca.com
mailto:equity.syndicate@mediobanca.com
mailto:lneqsy@morganstanley.com
mailto:sh-ecmg-syndicate-emea@ubs.com
mailto:sh-ecmg-syndicate-emea@ubs.com
mailto:sh-ecmg-syndicate-emea@ubs.com
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Email: eqni@morganstanley.com  

 

AVISO  

A presente comunicação contém informação que deverá ser cuidadosamente analisada antes da tomada de 

qualquer decisão em relação ao Convite. No caso de qualquer Obrigacionista ter qualquer dúvida sobre a acção 

a tomar ou incerteza quanto ao impacto do Convite, recomendamos que obtenha aconselhamento financeiro e 

jurídico, incluindo em relação a quaisquer consequências fiscais, junto do seu corretor, gestor bancário, 

advogado, contabilista ou outro assessor financeiro ou jurídico independente. Qualquer pessoa singular ou 

colectiva cujas Obrigações sejam detidas em sua representação por uma corretora, banco, depositário, trust ou 

outro nominee ou intermediário deverá contactar essa entidade no caso de pretender oferecer as Obrigações 

no âmbito do Convite. Nem o Emitente nem os Joint Dealer Managers prestam aos Obrigacionistas qualquer 

aconselhamento jurídico, financeiro, fiscal ou de qualquer outra natureza na presente comunicação. Os 

Obrigacionistas deverão consultar os seus próprios assessores conforme necessário para os assessorar na 

tomada de uma decisão de investimento e verificar se lhes é legalmente permitido efectuar uma oferta de 

Obrigações por numerário. 

Cada Obrigacionista será individualmente responsável por efectuar a sua própria avaliação independente de 

todas as matérias que tal Obrigacionista considere apropriadas (incluindo aquelas relacionadas com o Convite) e 

cada Obrigacionista deverá tomar a sua própria decisão em relação a oferecer a totalidade ou parte das suas 

Obrigações para compra nos termos do Convite. Nem os Joint Dealer Managers nem qualquer dos seus 

respectivos administradores, trabalhadores ou afiliadas efectuam qualquer declaração ou recomendação de 

qualquer tipo em relação à presente comunicação ou ao Convite, e nem o Emitente, nem os Joint Dealer 

Managers nem qualquer dos seus respectivos administradores, trabalhadores ou afiliadas efectuam qualquer 

recomendação sobre se os Obrigacionistas devem oferecer Obrigações para compra nos termos do Convite. 

Cada um dos Joint Dealer Managers actua em representação da Eni e de nenhuma outra pessoa ou entidade 

relacionada com o Convite, e não serão responsáveis perante qualquer outra pessoa ou entidade por 

disponibilizar as protecções prestadas aos clientes dos Joint Dealer Managers ou por prestar qualquer 

aconselhamento em relação ao Convite. 

Nenhuma pessoa ou entidade foi autorizada a prestar qualquer informação ou efectuar qualquer declaração 

além das constantes da presente comunicação em relação ao Convite e, caso sejam prestadas ou efectuadas, tal 

informação ou declaração não poderá ser entendida como tendo sido autorizada pelo Emitente ou pelos Joint 

Dealer Managers. Nem a entrega da presente comunicação nem qualquer compra de Obrigações nos termos do 

Convite deverá, em qualquer circunstância, constituir uma declaração ou criar uma implicação de que não 

ocorreram alterações na actividade do Emitente desde a data da presente comunicação ou que a informação 

contida na presente comunicação é correcta em qualquer momento posterior à data da presente comunicação. 

RESTRIÇÕES DE OFERTA E DISTRIBUIÇÃO 

A presente comunicação não constitui um convite para participar no Convite em qualquer jurisdição em que, ou 

a qualquer pessoa à qual ou da qual, seria ilícito efectuar tal convite ou realizar tal participação de acordo com 

as leis aplicáveis. A distribuição da presente comunicação em certas jurisdições poderá ser restringida por lei. As 

mailto:eqni@morganstanley.com
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pessoas que venham a deter a presente comunicação deverão informar-se sobre e cumprir quaisquer dessas 

restrições. 

A presente comunicação não foi submetida a nem revista por qualquer comissão de valores mobiliários ou 

autoridade regulatória, nacional ou local, dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Portugal, França e Bélgica ou 

qualquer outra jurisdição, nem qualquer dessas comissões ou autoridades se pronunciou sobre o rigor ou 

adequação da presente comunicação. Qualquer declaração em sentido contrário poderá ser ilícita e constituir 

uma ofensa criminal. 

Estados Unidos 

O Convite não é efectuado nem será efectuado, directa ou indirectamente, em, ou através do uso de endereços 

de, ou através de quaisquer meios ou instrumentos de comércio interestadual ou externo de, ou de quaisquer 

instalações de uma bolsa de valores nacional de, Estados Unidos, ou a qualquer U.S. Person (conforme definido 

no Regulation S do United States Securities Act of 1933, conforme alterado (uma “U.S. Person”). Tal inclui, sem 

limitação, transmissão por fax, correio electrónico, telex, telefone, internet e outras formas de comunicação 

electrónica. Assim, cópias do presente documento e quaisquer documentos ou materiais relacionados com o 

Convite não são, e não poderão ser, enviados ou de outra forma transmitidos, distribuídos ou encaminhados 

(incluindo, sem limitação, por custodiantes, nominees ou trustees) para os Estados Unidos da América ou para 

U.S. Persons e as Obrigações não podem ser oferecidas no Convite através de qualquer desses usos, meios, 

instrumentos ou instalações ou de ou por pessoas localizadas ou residentes nos Estados Unidos ou por U.S. 

Persons. Qualquer intenção de oferta de Obrigações no Convite resultante directa ou indirectamente de uma 

violação destas restrições será inválida e qualquer intenção de oferta de Obrigações realizada por uma U.S. 

Persons, por uma pessoa que actue por conta e em benefício de uma U.S. Persons, ou por qualquer agente, 

fiduciário ou outro intermediário que actue numa base não-discricionária para um principal que emita 

instruções a partir dos Estados Unidos será inválida e não será aceite. 

Cada detentor de Obrigações que participe no Convite declarará que não é uma U.S. Person localizada nos 

Estados Unidos e que não participa no Convite a partir dos Estados Unidos, ou encontra-se a actuar numa base 

não-discricionária para um principal localizado fora dos Estados Unidos que não se encontra e emitir uma ordem 

para participar no Convite a partir dos Estados Unidos e que não é uma U.S. Person. Para estes efeitos e para os 

efeitos do parágrafo anterior, “Estados Unidos” significa os Estados Unidos da América, os seus territórios e 

posses (incluindo Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Guam, Samoa Americana, Ilha Wake e Ilhas Marianas do 

Norte), qualquer estado dos Estados Unidos da América e o Distrito de Columbia. 

Reino Unido 

A comunicação do presente documento e quaisquer outros documentos ou materiais em relação ao Convite não 

é efectuada por, e esses documentos e/ou materiais não foram aprovados por, uma pessoa autorizada para os 

efeitos da secção 21 do Financial Services and Markets Act 2000 (o “FSMA”). Como tal, esses documentos e/ou 

materiais não são distribuídos, nem podem ser entregues, ao público geral no Reino Unido. A comunicação 

desses documentos e/ou materiais está isenta da restrição de promoções financeiras ao abrigo da secção 21 do 

FSMA no pressuposto de que é apenas dirigida e apenas pode ser comunicada a (1) pessoas que são membros 

ou credores existentes do Emitente ou outras pessoas no âmbito do Artigo 43 do Financial Services and Markets 
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Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e (2) quaisquer outras pessoas a quem estes documentos e/ou 

materiais possam ser licitamente comunicados. 

Itália 

O Convite, a presente comunicação e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com o Convite 

não foram nem serão submetidos a processo de aprovação da Comissione Nazionale per le Società e la Borsa 

(“CONSOB”). 

O Convite é efectuado na República de Itália como uma oferta isenta ao abrigo do artigo 101-bis, parágrafo 3-bis 

do Decreto Legislativo n.º 58 de 24 de Fevereiro de 1998, conforme alterado (a “Lei de Serviços Financeiros”) e 

do artigo 35-bis, parágrafo 3 do Regulamento CONSOB n.º 11971 de 14 de Maio de 1999, conforme alterado (o 

“Regulamento do Emitente”). 

Os detentores ou beneficiários de Obrigações qualificados como investidores qualificados (investitori 

qualificati), conforme definido nos termos do Artigo 100 da Lei de Serviços Financeiros e Artigo 34-ter do 

Regulamento do Emitente, podem oferecer Obrigações para compra através de pessoas autorizadas (como 

empresas de investimento ou intermediários financeiros autorizados a conduzir essas actividades em Itália de 

acordo com a Lei de Serviços Financeiros, o Regulamento CONSOB n.º 16190 de 29 de Outubro de 2007, 

conforme alterado, e o Decreto Legislativo n.º 385 de 1 de Setembro de 1993, conforme alterado) e em 

cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis ou dos requisitos impostos pela CONSOB ou qualquer outra 

autoridade Italiana. 

Cada intermediário deverá cumprir as leis e regulamentos aplicáveis relativamente a deveres de informação 

perante os seus clientes relacionados com as Obrigações ou o Convite. 

Portugal 

O Convite não é efectuado, directa ou indirectamente, ao público em geral na República de Portugal. O Convite, 

a presente comunicação e quaisquer documentos ou materiais relacionados com o Convite não foram nem 

serão submetidos a aprovação de ou registo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 

acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. O Convite, a presente comunicação e quaisquer documentos ou 

materiais relacionados com o Convite não foram nem serão distribuídos ao público na República de Portugal 

com excepção de investidores qualificados, conforme definido no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 

de Novembro, conforme alterado (o “Código dos Valores Mobiliários”), nem de outro modo distribuídos de 

qualquer forma que seja susceptível de qualificar o Convite como uma oferta pública nos termos do Código dos 

Valores Mobiliários. 

França 

O Convite não é efectuado, directa ou indirectamente, ao público na República de França (“França”). Nem a 

presente comunicação nem quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com o Convite foram ou 

serão distribuídos ao público em França e apenas (i) prestadores de serviços de investimento relacionados com 

gestão de carteiras por conta de terceiros (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de 

portefeuille pour compte de tiers) e/ou (ii) investidores qualificados (investisseurs qualifiés) com excepção de 
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pessoas singulares, em cada caso actuando por conta própria e conforme definido em, e de acordo com, os 

Artigos L.411-1, L.411-2 e D.411-1 do Code Monétaire et Financier, são elegíveis para participar no Convite. A 

presente comunicação e qualquer outro documento ou material relacionado com o Convite não foram nem 

serão submetidos à aprovação nem aprovados pela Autorité des Marchés Financiers. 

Bélgica 

Nem a presente comunicação nem quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com o Convite 

foram ou serão submetidos para aprovação ou reconhecimento da Autoridade de Mercados e Serviços 

Financeiros Belga e, como tal, o Convite não pode ser efectuado na Bélgica através de uma oferta pública, 

conforme definido nos Artigos 3 e 6 da Lei Belga de 1 de Abril de 2007 sobre ofertas públicas de aquisição (a “Lei 

Belga de Aquisição”) ou conforme definido no Artigo 3 da Lei Belga de 16 de Junho de 2006 sobre oferta pública 

de instrumentos de colocação e admissão à negociação de instrumentos de colocação em mercados 

regulamentados (a “Lei Belga de Prospectos”), ambas conforme alteradas ou substituídas. Como tal, o Convite 

não pode ser publicitado e o Convite não pode ser extendido, e nem a presente comunicação nem quaisquer 

outros documentos ou materiais relacionados com o Convite (incluindo qualquer memorando, circular de 

informação, brochura ou qualquer documento similar) foram ou serão distribuídos ou disponibilizados, directa 

ou indirectamente, a qualquer pessoa na Bélgica com excepção de (i) pessoas que sejam “investidores 

qualificados” no sentido do Artigo 10 da Lei Belga de Prospectos, actuando por conta própria; ou (ii) em 

quaisquer outras circunstâncias referidas no Artigo 6, §4 da Lei Belga de Aquisições e Artigo 3, §4 da Lei Belga de 

Prospectos. A presente comunicação foi emitida apenas para uso pessoal dos investidores qualificados supra 

referidos e para os efeitos do Convite. Como tal, a informação contida na presente comunicação não pode ser 

utilizada para qualquer outra finalidade nem divulgada a qualquer outra pessoa na Bélgica. 

Geral 

A presente comunicação e a sua transmissão electrónica não constituem uma oferta de compra ou solicitação 

de oferta de venda de Obrigações (e ofertas de Obrigações parta compra ao abrigo do Convite não serão aceites 

de Obrigacionistas) em quaisquer circunstâncias em que tal oferta ou solicitação seja ilícita. Nessas jurisdições 

em que a legislação de valores mobiliários, blue sky ou outra requeira que o Convite seja efectuado por um 

corretor ou dealer licenciado e os Joint Dealer Managers ou qualquer das suas afiliadas sejam tal corretor ou 

dealer licenciado em qualquer dessas jurisdições, tal Convite deverá considerar-se efectuado pelos Joint Dealer 

Managers ou tal afiliada, consoante aplicável, em representação do Emitente em tal jurisdição.” 
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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 2014. 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.  


