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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, SGPS, S.A. (Galp) em qualquer jurisdição ou um incentive a realizar 

atividades de investimento em qualquer jurisdição. 

 

Amorim Energia, BV conclui venda correspondente a 5% do capital 

social da Galp através de um processo de accelerated bookbuilding 

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

“A Amorim Energia, BV (“AEBV”) anuncia que concluiu com sucesso a venda, em oferta particular, de 

41.462.532 ações ordinárias (“Oferta”) representativas de 5% do capital social da Galp Energia SGPS, 

S.A. (“Galp”), em conformidade com o comunicado anteriormente emitido em 15 de Setembro de 2016.  

A contrapartida total da Oferta ascendeu a €484.696.999, correspondente a um preço por ação de 

€11,69.  

A liquidação da Oferta terá lugar no dia 20 de Setembro de 2016, com entrega das ações e pagamento 

do seu preço à AEBV. No seguimento da liquidação da Oferta, a AEBV continuará a deter uma 

participação correspondente 33,34% do capital social da GALP.  

Como já antes informado, a Société Générale Corporate & Investment Banking actuou como Sole 

Bookrunner da Oferta.  

De acordo com os termos da Oferta, a AEBV comprometeu-se também a respeitar um prazo de lock-up 

de 180 dias (a contar da data de liquidação da Oferta) relativo à venda de qualquer das demais ações 

representativas do capital da GALP detidas, nesta data, pela AEBV, ficando este compromisso sujeito às 

exceções habituais neste tipo de transação e à possibilidade de renúncia ao mesmo compromisso pelo 

Sole Bookrunner. 

 

15 de Setembro de 2016.  

AMORIM ENERGIA, BV 
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IMPORTANT NOTICE 

O conteúdo do presente comunicado foi redigido pela, e é da exclusiva responsabilidade da, AEBV. 

A informação contida no presente comunicado tem propósitos meramente informativos e não pretende 

ser exaustiva ou completa. Nenhuma decisão, de qualquer natureza, deve ser tomada por qualquer 

pessoa com base na informação contida no presente comunicado ou na correção, razoabilidade ou 

completude da mesma informação. 

Este comunicado não se destina a ser publicado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos ou para os 

Estados Unidos da América. Em algumas jurisdições, a distribuição deste comunicado pode ser proibida 

por lei e as pessoas que tenham acesso a qualquer documento ou outra informação aqui referidos 

devem informar-se sobre tal proibição e assegurar o respeito pela mesma. Qualquer falta ao respeito 

por estas proibições pode corresponder à violação da lei dos valores mobiliários de qualquer jurisdição.  

Este comunicado não contem ou constitui uma oferta de, ou uma solicitação de uma oferta para 

comprar, Ações a qualquer pessoa nos Estados Unidos da América, Portugal, Austrália, Canadá ou 

Japão ou em qualquer jurisdição à qual ou na qual essas oferta ou solicitação sejam ilegais. As ações 

referidas no presente comunicado não podem ser oferecidas nos Estados Unidos da América salvo se 

registadas de acordo com o US Securities Act of 1933 (“Securities Act”) ou oferecidas no âmbito de 

uma transação isenta da, ou não sujeita à, necessidade de registo do Securities Act. A oferta e a venda 

das Ações aqui referidas não foram e não serão registadas de acordo com o Securities Act ou de 

acordo com as leis dos valores mobiliários aplicáveis em Portugal, na Austrália, no Canadá ou no Japão. 

Sujeito a determinadas exceções, as Ações referidas no presente comunicado não podem ser 

oferecidas ou vendidas em Portugal, na Austrália, no Canadá ou no Japão ou para, ou por conta ou em 

benefício de, qualquer nacional, residente ou cidadão de Portugal, Austrália, Canadá ou Japão. Não 

existirá qualquer oferta pública das Ações nos Estados Unidos da América, Portugal, Austrália, Canadá 

ou Japão ou qualquer outra jurisdição.  

A oferta não foi e não será submetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 

acordo com a lei e a regulamentação aplicáveis e, por essa razão, as Ações não podem ser oferecidas, 

vendidas ou distribuídas ao público na República de Portugal a não ser para investidores qualificados, 

como definidos no artigo 30 do Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, conforme alterado 

(“Código dos Valores Mobiliários Português”) ou, por outro modo, oferecidas, vendidas ou distribuídas 

de qualquer modo que implique a qualificação da Oferta como uma oferta pública de acordo com o 

Código dos Valores Mobiliários Português. 

 

Nos Estados membros do Espaço Económico Europeu (“EEE”) (cada um, um “Estado Membro 

Relevante”), este comunicado e qualquer oferta a fazer subsequentemente serão dirigidos apenas a 

pessoas que sejam “investidores qualificados” como definidos na Diretiva dos Prospetos (“Investidores 

Qualificados”). Para estes efeitos, a expressão “Diretiva dos Prospetos” significa a Diretiva 2003/71/EC 

(e quaisquer alterações à mesma, incluindo a 2010 PD Diretiva de Alteração, na extensão já 

implementada no Estado Membro Relevante), e inclui qualquer medida de implementação relevante no  
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Estado Membro Relevante, e a expressão “2010 PD Diretiva de Alteração” significa a Diretiva 

2010/73/EU.  

Este comunicado pode incluir declarações que são, ou podem ser consideradas, “declarações 

prospetivas”. Estas declarações prospetivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia 

prospetiva, incluindo os termos “acredita”, “estima”, “planeia”, “projeta”, “antecipa”, “espera”, 

“pretende”, “pode”, “irá” ou “deverá” ou, em cada caso, os seus contrários ou outras variações ou 

terminologia comparável, ou por informações sobre estratégia, planos, objetivos, acontecimentos 

futuros ou intenções. As declarações prospetivas podem diferir, e em alguns casos diferem, de modo 

relevante dos resultados reais. Quaisquer declarações prospetivas refletem a opinião atual da AEBV em 

relação aos acontecimentos futuros e estão sujeitas aos riscos relacionados com esses acontecimentos 

futuros e outros riscos, incertezas e pressupostos em relação aos negócios, aos resultados das 

operações, à posição financeira, à liquidez, às projeções, ao crescimento e às estratégias da AEBV e da 

GALP. As declarações prospetivas reportam-se apenas à data em que são emitidas. 

Cada um dos AEBV, Société Générale e as respetivas afiliadas expressamente recusa qualquer 

obrigação ou compromisso de atualizar ou rever quaisquer declarações prospetivas contidas neste 

comunicado em resultado de nova informação, de futuros desenvolvimentos ou de quaisquer outros 

factos. 

Qualquer compra de Ações na Oferta proposta deve ser exclusivamente feita com base na informação 

sobre a GALP que se encontra publicamente disponível. A informação deste comunicado está sujeita a 

alterações. 

Os investimentos de aquisição a que este comunicado se refere pode expor o investidor a riscos 

relevantes de perda do montante investido. As pessoas que estejam a considerar fazer esse 

investimento devem consultar uma pessoa autorizada e especializada em prestar conselho 

relativamente a tal investimento. Este comunicado não corresponde a uma recomendação 

relativamente à Oferta. O valor das ações pode diminuir, assim como pode aumentar. Os potenciais 

investidores devem consultar um profissional que possa emitir conselho sobre a adequação da Oferta à 

pessoa em causa.  

A Société Générale, que é uma instituição de crédito francesa (banco), autorizada e supervisionada 

pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (a 

Autoridade Francesa de Controlo Prudencial e de Resolução) e regulada pela Autorité des marchés 

financiers (a entidade reguladora francesa dos mercados financeiros) (AMF) e sujeita a regulação 

limitada pela Financial Conduct Authority (FSA) e pela Prudential Regulation Authority (PRA) actua 

exclusivamente para a AEBV e para mais nenhuma parte em relação à Oferta. A Société Générale não 

considerará qualquer outra pessoa como seu cliente em relação à Oferta e não será responsável 

perante qualquer pessoa, a não ser a AEBV, pela atuação conforme à proteção devida aos seus 

clientes, nem pela prestação de qualquer conselho relativamente à Oferta, ao conteúdo do presente 

comunicado ou a qualquer transação, acordo ou outra matéria aqui referidos. 
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Em conexão com a Oferta das Ações, a Société Générale e qualquer das suas afiliadas, podem tomar 

para si uma parte das Ações na Oferta e, em tal qualidade, podem reter, comprar, vender, oferecer 

para venda, por sua própria conta, essas Ações e outros valores mobiliários emitidos pela GALP ou 

investimentos relacionados com a Oferta, ou quaisquer outros. Adicionalmente, a Société Générale e 

qualquer das suas afiliadas podem celebrar acordos financeiros (incluindo swaps ou contratos 

diferenciais) com investidores no âmbito dos quais a Société Générale ou qualquer das suas afiliadas 

podem, em qualquer momento, adquirir, deter ou dispor de Ações. A Société Générale não pretende 

revelar a extensão desses investimentos ou transações, a não ser na medida em que tal revelação seja 

necessária para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 

Nem a Société Générale nem qualquer dos seus administradores, colaboradores, empregados, 

consultores ou agentes aceita qualquer responsabilidade, de qualquer natureza, ou emite qualquer 

declaração ou garantia, expressa ou implícita, a propósito da verdade, correção ou completude da 

informação contida no presente comunicado (ou relativamente à omissão de qualquer informação 

deste comunicado) ou de qualquer outra informação relativa à GALP, às suas subsidiárias ou 

sociedades associadas, seja escrita, oral ou em formato visual ou eletrónico, e independentemente da 

forma como tenha sido transmitida ou tornada disponível ou por qualquer prejuízo que resulte da 

utilização do presente comunicado ou do seu conteúdo ou que, por qualquer outro modo, resulte dos 

mesmos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
Investor Relations: 
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Contactos: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

 

Morada:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

 

Website: www.galp.com 

Email:investor.relations@galpenergia.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL

 

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 2015. 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. 


