COMUNICADO
Lisboa, 02 de agosto de 2019

Participação qualificada do The Capital Group Companies, Inc. (CORREÇÃO)
O presente comunicado visa corrigir o comunicado de 31 de julho de 2019, passando a incluir a última
página do anexo.
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 31 de julho de 2019, o The Capital Group Companies, Inc. comunicou à Empresa que, no dia 29 de
julho de 2019, aumentou a sua participação indireta no capital social e nos direitos de voto da Galp
para 2,10%, ou seja superior ao limite de 2,00%.
As instituições através das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos financeiros são
efetivamente detidos estão listadas em anexo.
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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 2018. 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.

