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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 lança venda da restante participação no capital social da Galp, 

correspondente a 4% do capital social da Galp  

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

“San Donato Milanese (Milão), 19 de Novembro de 2015 – Eni S.p.A. (“Eni”) anuncia que procedeu ao 

lançamento de um processo de accelerated bookbuilding para venda de 33.124.670 acções ordinárias (as 

“Acções”) representativas de aproximadamente 4% do capital social da Galp Energia SGPS, S.A. (“Galp”) e 

correspondentes à totalidade da participação da ENI no capital social da Galp (a “Oferta”).  

As Acções eram permutáveis com os Exchangeable Bonds ao abrigo dos quais expiraram os respectivos termos 

de permuta. 

As Acções serão colocadas junto de investidores institucionais qualificados, actuando a Goldman Sachs 

International e a Merrill Lynch International na qualidade de Joint Bookrunners da Oferta. 

Durante os últimos meses, a Eni procedeu à alienação em mercado regulamentado de acções representativas de 

aproximadamente 4% do capital social da Galp.    

No seguimento da conclusão da Oferta, a Eni deixará de deter qualquer participação no capital social da Galp, 

completando, assim, o processo de alienação da participação accionista de 33,34% inicialmente detida pela Eni 

na Galp, alienada através de várias transacções realizadas desde 2012. 

O anúncio dos termos finais da Oferta será efectuado assim que razoavelmente possível, após a conclusão do 

processo de accelerated bookbuilding no decurso de amanhã.  

Os proveitos da Oferta serão utilizados para finalidades societárias gerais. 

AVISO: A informação constante da presente comunicação serve apenas de enquadramento e não pretende ser 

integral ou completa. Os destinatários da presente comunicação não poderão basear qualquer decisão na 

informação constante da presente comunicação ou no seu rigor ou completude. A informação contida na 

presente comunicação está sujeita a alteração. A distribuição da presente comunicação em certas jurisdições 

poderá ser ilícita. A presente informação não se destina a distribuição nos Estados Unidos da América, Canadá, 

Austrália ou Japão ou em qualquer outra jurisdição em que a sua distribuição fosse ilícita. A informação 

constante da presente comunicação não constitui nem faz parte de qualquer oferta de valores mobiliários para  
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venda nos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália ou Japão. A presente comunicação não constitui nem 

faz parte de qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários referidos. Os 

valores mobiliários referidos na presente comunicação não foram nem serão objecto de registo ao abrigo do 

Securities Act, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou a, por conta ou em 

benefício de cidadãos dos Estados Unidos da América (“US persons”) na ausência de registo ou isenção dos 

requisitos de registo constantes do Securities Act. Não haverá oferta pública dos valores mobiliários referidos na 

presente comunicação nos Estados Unidos da América. 

A Oferta não foi nem será submetida a processo de aprovação da Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (CONSOB) nos termos das leis e regulamentos aplicáveis. Em resultado, as Acções, e qualquer documento 

com estas relacionado, não podem ser oferecidas, vendidas ou distribuídas ao público no território da República 

de Itália, com excepção de investidores qualificados conforme definido nos termos do artigo 100 do Decreto 

Legislativo n.º 58 de 24 de Fevereiro de 1998 (a “Lei de Serviços Financeiros”) e do artigo 34-ter do Regulamento 

CONSOB n.º 11971 de 14 de Maio de 1999 (o “Regulamento CONSOB”), em ambos os casos tal como alterados, 

ou nas circunstâncias referidas no artigo 100 da Lei de Serviços Financeiros e no Regulamento CONSOB e, em 

qualquer caso, em cumprimento de quaisquer leis e regulamentos aplicáveis ou requisitos impostos pela 

CONSOB ou qualquer outra autoridade Italiana. 

A Oferta não foi nem será submetida a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

nos termos das leis e regulamentos aplicáveis e, consequentemente, as Acções não podem ser oferecidas, 

vendidas ou distribuídas 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, tal como alterado (o “Código 

dos Valores Mobiliários”), nem de outra forma oferecidas, vendidas ou distribuídas de uma forma que permita 

qualificar a Oferta como uma oferta pública nos termos 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 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 ref letir qualquer alteração, eventos, condições ou 

circunstâncias.  


