PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Lisboa, 26 de julho de 2017

Participação qualificada da
Black Creek Investment Management Inc.
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16º e 17º do Código dos Valores Mobiliários, a
Galp vem prestar a seguinte informação:
A 25 de julho de 2017, a Black Creek Investment Management Inc. (Black Creek) comunicou à Galp
que, no dia 24 de julho, aumentou a sua participação no capital social da Galp e respetivos direitos de
voto de 1,97% para 2,00%.
A Black Creek é uma gestora de investimentos. As ações são detidas (beneficial owner) por 15 fundos
e clientes, a quem a Black Creek presta serviços de assessoria sobre investimentos. As ações que são
detidas diretamente pertencem a fundos sobre os quais a Black Creek atua como gestor de
investimentos. Nenhum dos fundos ou cliente da Black Creek ultrapassa, a título individual, o limite dos
2%. Os fundos e clientes atribuíram à Black Creek os direitos de voto (proxy).
Número de direitos
de voto

% de direitos de
voto

Detidos diretamente

314.276

0,04%

Detidos indiretamente

16.293.847

1,96%

Total

16.608.123

2,00%
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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 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A Galp 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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