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Divulgação de transação de ações por membro do Conselho de 

Administração (Andy Brown, CEO) 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 248º-B do Código dos Valores 

Mobiliários, 14º do Regulamento da CMVM nº 5/2008, e 19º do Regulamento (UE) nº 

596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, a Galp informa ter recebido, a 21 de junho 

de 2021, do vogal do Conselho de Administração, Andrew Richard Dingley Brown, 

informação sobre a aquisição de ações Galp. 

Após esta transação, o vogal Andrew Richard Dingley Brown detém 25.323 ações Galp. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Otelo Ruivo, Diretor 

Inês Clares Santos 

João Antunes 

João G. Pereira  

Teresa Rodrigues 

 

 

 

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@galp.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL

 

O presente documento pode conter declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; despesas de capital 

e operacionais; níveis de performance, objetivos operacionais e ambientais, metas e compromissos e execução de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e 

impactos da pandemia COVID-19 nos negócios e resultados da Galp, os quais podem divergir significativamente em função de diversos fatores, incluindo oferta e procura de crude gás natural, produtos 

petrolíferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os afetem; os resultados obtidos com políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação ao COVID-19 e para a manutenção 

do funcionamento das economias e dos mercados nacionais e internacionais; os impactos da pandemia COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a 

saúde e segurança dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos competidores e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio 

prazo atempadamente e em condições económicas adequadas; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos 

operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado 

à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Declarações a respeito de eventuais 

resultados financeiros ou operacionais efetuadas no Capital Markets Day da Galp, realizado a 18 de fevereiro de 2020, não devem ser consideradas como atualizadas ou repetidas em qualquer data posterior, 

salvo se especificamente atualizada ou confirmada neste comunicado ou em divulgações públicas subsequentes. 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 2019. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores, 

ou consultores não pretendem, e expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação de elaborar, divulgas, qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou 

declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias 

Natureza da 

operação 
Mercado Data Valor Mobiliário Quantidade Preço (€/ação) 

Aquisição 
London Stock 

Exchange MTF 
2021/06/18 PTGAL0AM0009 25.323 9,61 


