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SUMÁRIO 

O presente Sumário é elaborado com base na informação cuja divulgação é obrigatória no âmbito dos deveres de 
informação, denominados “Elementos”. Esses “Elementos” encontram-se listados nas Secções A a E (A.1. a E.7).  

O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário respeitante ao tipo de valores 
mobiliários e emitente a que respeita este prospeto. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial, uma vez 
que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 

Apesar de determinados Elementos serem obrigatórios tendo em conta o tipo de valores mobiliários e emitente em 
causa, poderá não existir informação relevante relativamente a determinado Elemento. Neste caso, será incluída no 
Sumário uma curta descrição do Elemento com a referência “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Introdução e Advertência: Este sumário deve ser entendido como uma introdução ao presente prospeto. 

Qualquer decisão de investimento em Ações da Categoria A da Sociedade 
por parte de um investidor deverá basear-se numa avaliação do prospecto no 
seu conjunto. 

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação 
contida neste prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da 
legislação nacional do Estado Membro do Espaço Económico Europeu, ter 
de suportar os custos de tradução deste prospeto, antes do início do processo 
judicial. 

Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 
apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas se 
o presente sumário for enganador, inexato ou incoerente, quando lido em 
conjunto com as outras partes do prospeto, ou se não fornecer, quando lido 
em conjunto com as outras partes deste prospeto, as informações 
fundamentais para ajudar os investidores a decidir se devem investir ou não 
nesses valores mobiliários. 

 

A.2 Revenda subsequente dos 
valores mobiliários ou 
colocação final de valores 
mobiliários através de 
intermediários financeiros: 

Não aplicável: o emitente não autoriza a utilização do presente prospeto 
para qualquer revenda subsequente ou colocação final de valores 
mobiliários através de intermediários financeiros.  

 

 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominação social e 
comercial da emitente: 

CGI Group Inc.  

B.2 Sede social e forma jurídica, 
legislação e Estado de 
constituição: 

A CGI tem a sua sede no Canadá e foi aí constituída como Sociedade, ao 
abrigo do Código das Sociedades (“Companies Act (Québec)”), que 
antecede o Código das Sociedades Comerciais do Quebéque (“Business 
Corporations Act (Québec)”), que atualmente regula a Sociedade.  

 

B.3 Operações em curso, 
principais atividades e 
mercados: 

Não aplicável.  

B.4a Tendências recentes mais 
significativas:  

O Grupo terminou o primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017 (i.e. 1 de 
outubro de 2016 a 31 de dezembro de 2016) (Q1 2017) com receitas de C$ 
2.675,7 milhões, uma redução de C$ 8,0 milhões ou 0,3 por cento 
relativamente ao primeiro trimestre do exercício fiscal de 2016 (i.e. 1 de 
outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015) (Q1 2016). Com base numa taxa 
de câmbio constante, as receitas cresceram C$ 99,0 milhões ou 3,7 por 
cento, enquanto que a flutuação da taxa de câmbio teve um impacto 
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negativo nas receitas do Grupo em C$ 107,0 milhões ou 4,0 por cento. 

As receitas do Grupo no segmento Canadá em Q1 2017 foram de C$ 393,5 
milhões, o que representa um aumento de C$ 10,6 milhões ou 2,8 por cento 
em comparação com Q1 2016. O aumento de receita resulta principalmente 
de um maior volume de trabalho e novo negócio no mercado vertical de 
serviços financeiros, bem como do aumento de novos contratos de 
outsourcing no mercado vertical da fabricação, retalho & distribuição. Este 
aumento compensou a caducidade de certos contratos de outsourcing em 
infraestruturas e a utilização crescente dos nossos centros de entrega global 
offshore na Ásia-Pacífico. 

As receitas do Grupo no segmento dos Estados Unidos da América (EUA) 
foram de C$ 709,3 milhões em Q1 2017, uma redução de C$ 6,8 milhões ou 
0,9 por cento, comparando com Q1 2016. Tendo por base uma taxa de 
câmbio constante, a receita do segmento dos EUA diminuiu C$ 4,7 milhões 
ou 0,7 por cento. O crescimento no mercado federal EUA e a receita 
crescente associada a uma ´recente aquisição de negócio foram 
contrabalançados pela descida dos volumes de trabalho no mercado 
governamental estatal e local, devido sobretudo a uma conclusão com 
sucesso de um programa de grande dimensão. 

As receitas dos restantes cinco segmentos do Grupo, ou seja, os segmentos 
dos Países Nórdicos, Europa Central, do Leste e do Sul (principalmente, 
Holanda e Alemanha), e Brasil, França (incluindo Luxemburgo e 
Marrocos), Reino Unido (RU) e Ásia-Pacífico (incluindo Austrália, Índia e 
Filipinas), representaram C$ 1.573,0 milhões ou 58,8 por cento das receitas 
totais do Grupo em Q1 2017, comparando com as receitas de C$ 1.584,8 
milhões destes cinco segmentos, representando 59,1 por cento das receitas 
totais do Grupo, em Q1 2016. Tendo por base uma taxa de câmbio 
constante, as receitas de Q1 2017 para os mesmos segmentos aumentaram 
em C$ 92,9 milhões quando comparadas com Q1 2016. Este aumento de 
receitas deveu-se sobretudo a: (i) um maior volume de trabalho em França, 
bem como a (ii) uma renegociação favorável de um contrato que gerava 
perdas no RU. 

B.5 Descrição do grupo da 
emitente e posição da 
emitente no seio do grupo: 

Não aplicável.  

B.6 Na medida em que sejam do 
conhecimento da emitente, 
nome de qualquer pessoa 
que, direta ou 
indiretamente, seja titular 
de uma participação no 
capital social ou de direitos 
de voto da emitente, sujeitos 
a um dever de comunicação 
nos termos da lei nacional 
da emitente e o montante 
correspondente à 
participação de cada uma 
dessas pessoas: 

Não aplicável. 
 



 

  

 Pa 3   

 Na medida em que seja do 
conhecimento da emitente, 
indicar se a emitente é 
direta ou indiretamente 
detida ou controlada, por 
quem e descrever a natureza 
de tal controlo: 

 

Não aplicável.  

 Se os principais acionistas 
da emitente são titulares de 
direitos de voto 
diferenciados, se for o caso: 

Não aplicável.  

B.7 Informação financeira 
histórica fundamental 
selecionada e descrição 
narrativa de qualquer 
alteração significativa da 
situação financeira e 
resultados de exploração da 
emitente durante ou após o 
período coberto pelas 
informações financeiras 
históricas fundamentais:  

As tabelas infra descrevem informação financeira fundamental do Grupo 
nos períodos indicados. A informação infra foi extraída, sem qualquer 
alteração material, dos relatórios e contas consolidados e auditados da CGI 
respeitantes aos exercícios fiscais de 2014, 2015 e 2016 e das 
demonstrações financeiras intercalares condensadas da CGI dos três meses 
findos em 31 de dezembro de 2016. 

Os relatórios e contas consolidados e auditados da CGI respeitantes aos 
exercícios fiscais de 2014, 2015 e 2016 e as demonstrações financeiras 
intercalares condensadas da CGI dos três meses findos em 31 de dezembro 
de 2016, foram preparados de acordo com as Normas Internacionais de 
Informação Financeira (“International Financial Reporting Standards”) 
emitidas pela International Accounting Standards Board (IASB) 

Resultados consolidados: 
(em milhares de dólares Canadianos, exceto informação por ação) 
 
 

 
Três meses 

findos em 31 
de dezembro 

de 2016 

Exercício  
findo em 30 
de setembro 

de 2016 

Exercício 
findo em 30 
de setembro 

de 2015 

 
Exercício 
findo em 

30 de 
setembro 
de 2014

 $ $ $ $

Receitas 2.675.719 10.683.264 10.287.096 10.499.692

Custos operacionais     
Encargos de serviços, 
vendas e 
administrativos 

2.276.704 9.120.929 8.819.055 9.129.791

Custos relacionados 
com integrações 

3.105 - - 127.341

Custos com 
restruturações 

0 29.100 35.903 -

Encargos Financeiros 
Líquidos 

18.520 78.426 92.857 99.268

Perdas (Ganhos) 
cambiais 

2.354 2.024 10.733 13.042

 2.300.683 9.230.479 8.958.548 9.369.442

Resultados antes de 
impostos 

375.036 1.452.785 1.328.548 1.130.250

Despesas com imposto 
sobre o rendimento 

99.385 384.069 350.992 270.807

Resultados líquidos 275.651 1.068.716 977.556 859.443

Resultados por ação    

Resultados básicos por 
ação  

0,91 3,51 3,14 2,78
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Resultados diluídos por 
ação  

0,89 3,42 3,04 2,69 

 
 

Balanço Consolidado: 

(em milhares de dólares Canadianos) 

 

 

Em 
31 de 

dezembro de
2016 

Em   
30 de 

setembro de  
2016 

Em  
30 de  

setembro 
de  2015 

Em 
30 de 

setembro de 
2014 

 $ $ $ $ 
Ativos     

Ativos correntes     
Caixa e equivalentes 
de caixa 313.909 596.529 305.262 535.715 
Instrumentos 
financeiros derivados 
correntes 20.829 22.226 26.567 9.397 

Créditos  1.224.525 1.101.606 1.097.863 1.036.068 

Trabalho em curso  900.438 935.496 873.099 807.989 
Encargos pagos 
antecipadamente e 
outros ativos 
correntes 

152.217 170.393 160.638 174.137 

Impostos sobre o 
rendimento 

11.870 7.876 5.702 8.524 

Total dos ativos correntes 
antes dos fundos detidos 
por clientes 

2.623.788 2.834.126 2.469.131 2.571.830 

Fundos detidos por 
clientes 

397.919 369.530 496.397 295.754 

Total dos activos 
correntes 

3.021.707 3.203.656 2.965.528 2.867.584 

Ativo imobilizado 436.749 439.293 473.109 486.880 

Custos contratuais 220.247 211.018 189.235 156.540 

Activos intangíveis 518.794 509.781 568.811 630.074 
Outros ativos de longo 
prazo 

82.023 86.970 69.353 74.158 

Ativos financeiros de 
longo prazo 

154.473 129.383 122.820 84.077 

Ativos por impostos 
diferidos 

151.153 179.898 261.431 323.416 

Goodwill 6.950.734 6.933.333 7.136.983 6.611.323

11.535.880 11.693.332 11.787.270 11.234.052

Passivos     

Passivos Correntes      
Contas a pagar e 
responsabilidades 
acumuladas 

1.141.285 1.107.863 1.113.636 1.060.380 

Instrumentos 
financeiros derivados 
correntes 

2.508 4.517 28.106 4.588 

Remunerações a 
pagar 

524.602 523.553 571.883 583.979 

Resultados diferidos 419.219 390.367 416.329 457.056 
Impostos sobre 
rendimento 

186.112 159.410 159.562 156.283 

Provisões 32.752 34.924 94.398 143.309 
Parcela corrente da 
dívida de longo prazo 

78.452 192.036 230.906 80.367 

Total do passivo corrente 
antes das obrigações de 
fundos dos clientes 2.384.930 2.412.670 2.614.820 2.485.962 

Obrigações de fundos 
dos clientes 396.047 365.994 492.965 292.257 

Total do passivo corrente 2.780.977 2.778.664 3.107.785 2.778.219 
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Provisões de longo prazo 35.340 40.454 62.637 70.586 

Dívida de longo prazo 1.722.162 1.718.939 1.896.181 2.599.336 

Outros passivos de longo 
prazo 191.320 244.307 277.223 308.387 
Instrumentos financeiros 
derivados de longo prazo 38.751 46.473 225 149.074 
Obrigações fiscais 
diferidas 

201.789 183.579 170.987 155.972 

Obrigações de benefícios 
de pensões 

207.341 216.308 190.063 183.753 

 5.177.680 5.228.724 5.705.101 6.245.327 

Capital Próprio     

Resultados transitados 3.781.156 3.778.848 3.057.578 2.356.008 
Outros resultados 
(perdas) acumulados 

199.162 304.128 598.226 228.624 

Capital social 2.211.299 2.194.731 2.254.245 2.246.197 

Prémios de emissão 166.583 186.901 172.120 157.896 

 6.358.200 6.464.608 6.082.169 4.988.725 

 11.535.880 11.693.332 11.787.270 11.234.052 
 

  Ocorreram certas alterações significativas na situação financeira e 
resultados operacionais do Grupo durante os exercícios fiscais de 2014, 
2015 e 2016 e em Q1 2017 (1 de outubro de 2016 a 31 de dezembro de 
2016). Tais alterações foram as seguintes: 

 

• No exercício fiscal de 2012, o Grupo entrou numa colocação privada 
de dívida no valor de C$ 491,0 milhões composta por três parcelas 
de notes sénior não garantidas dos EUA no valor de US$ 475 
milhões, com vencimento ponderado de 7,4 anos e cupão fixo médio 
ponderado de 4,57 por cento. Em Q1 2017, o Grupo reembolsou a 
primeira parcela em vencimento, no montante de C$ 113,6 milhões 
(US$ 85,0 milhões). 

• No exercício fiscal de 2014, o Grupo completou a integração da 
Logica plc que foi adquirida no exercício fiscal de 2012 por C$ 2,7 
mil milhões, mais a assunção da dívida líquida da Logica plc de C$ 
0,9 mil milhões. 

• No exercício fiscal de 2014, o Grupo reembolsou antecipadamente, 
sem penalidade, as parcelas em vencimento em maio de 2014 e em 
maio de 2015 da sua linha de crédito não garantida a prazo, 
prorrogada por contrato de crédito de 31 de maio de 2012, nos 
montantes de C$ 486,7 milhões e C$ 494,7 milhões, respetivamente. 
No exercício fiscal de 2015, o Grupo reembolsou antecipadamente, 
sem penalidade, uma parte da parcela em vencimento em maio de 
2016 no montante de C$ 879,7 milhões. No exercício fiscal de 2016, 
o Grupo reembolsou o restante da parcela em vencimento em maio 
de 2016 no montante de C$ 129,7 milhões. 

• No exercício fiscal de 2014, o Grupo entrou numa colocação privada 
de dívida no valor de C$ 955 milhões composta por quatro parcelas 
de notes sénior não garantidas dos EUA no valor de US$ 745 
milhões, e uma parcela de euro notes sénior não garantidas no valor 
de € 85 milhões, com vencimento médio ponderado de 7,9 anos e 
um cupão fixo médio ponderado de 3,62 por cento. 

• No exercício fiscal de 2016, o Grupo recomprou 7.112.375 Ações de 
Classe A da Caisse de dépôt et placement du Québec, por uma 
contraprestação em dinheiro de C$ 400,0 milhões, no âmbito da 
oferta pública normal de compra então em curso. 

• A receita do Grupo: (a) diminuiu em aproximadamente C$ 0,2 mil 
milhões ou 2 por cento entre o exercício fiscal de 2014 e o exercício 
fiscal de 2015 (a receita foi de aproximadamente C$ 10,5 mil 
milhões no exercício fiscal de 2014 e C$ 10,3 mil milhões no 
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exercício fiscal de 2015); (b) aumentou em aproximadamente C$ 0,4 
mil milhões ou 3,9 por cento entre o exercício fiscal de 2015 e o 
exercício fiscal de 2016 (a receita foi de aproximadamente C$ 10,3 
mil milhões no exercício fiscal de 2015 e C$ 10,7 mil milhões no 
exercício fiscal de 2016); e (c) diminuiu em C$ 8,0 milhões ou 0,3 
por cento entre Q1 2016 e Q1 2017 (a receita foi de 
aproximadamente C$ 2.683,7 milhões em Q1 2016 e de C$ 2.675,7 
milhões em Q1 2017). 

• O lucro do Grupo antes de juros e impostos (EBIT): (a) aumentou de 
aproximadamente C$ 1,4 mil milhões (representando 12,9 por cento 
da receita do Grupo) no exercício fiscal de 2014 para 
aproximadamente C$ 1,5 mil milhões (representando 14,2 por cento 
da receita do Grupo) no exercício fiscal de 2015; (b) aumentou de 
aproximadamente C$ 1,5 mil milhões (representando 14,2 por cento 
da receita do Grupo) no exercício fiscal de 2015 para 
aproximadamente C$ 1,6 mil milhões (representando 14,6 por cento 
da receita do Grupo) no exercício fiscal de 2016; e (c) aumentou de 
aproximadamente C$ 384,1 milhões (representando 14,3 por cento 
da receita do Grupo) em Q1 2016 para aproximadamente C$ 396,7 
milhões (representando 14,8 por cento da receita do Grupo) em Q1 
2017. 

• As despesas operacionais do Grupo: (a) diminuíram cerca de C$ 0,3 
mil milhões, ou 3,4 por cento entre o exercício fiscal de 2014 e o 
exercício fiscal de 2015 (as despesas operacionais foram de 
aproximadamente C$ 9,1 mil milhões no exercício fiscal de 2014 e 
C$ 8,8 mil milhões no exercício fiscal de 2015); (b) aumentaram 
cerca de C$ 0,3 mil milhões ou 3,4 por cento entre o exercício fiscal 
de 2015 e o exercício fiscal de 2016 (as despesas operacionais foram 
de aproximadamente C$ 8,8 mil milhões no exercício fiscal de 2015 
e C$ 9,1 mil milhões no exercício fiscal de 2016); e (c) diminuíram 
cerca de C$ 21,3 milhões ou 0,9 por cento entre Q1 2016 e Q1 2017 
(as despesas operacionais foram de aproximadamente C$2.298,0 
milhões em Q1 2016 e C$2.276,7 milhões em Q1 2017). 

 

Não ocorreu qualquer alteração significativa da situação financeira e dos 
resultados operacionais do Grupo após 31 de dezembro de 2016, sendo o 
fim do período de três meses de Q1 2017, de 1 de outubro de 2016 a 31 de 
dezembro de 2016, ao qual se referem as informações financeiras 
intercalares da CGI do Formulário 6-K para o trimestre fiscal encerrado em 
31 de dezembro de 2016 (Formulário 6-K). O Formulário 6-K foi 
arquivado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos 
(SEC) em 1 de fevereiro de 2017.. 

B.8 Informações financeiras pro 
forma fundamentais: 

Não aplicável: Não foi incluída no presente prospeto informação financeira 
pro forma. 

 

B.9 Previsão ou estimativa de 
lucros: 

Não aplicável: Não foram incluídas no presente prospeto quaisquer 
previsões ou estimativas de lucros. 

 

B.10 Reservas constantes do 
relatório de auditoria: 

Não aplicável: não existem reservas nos relatórios de auditoria às 
informações financeiras históricas do Grupo. 

 

B.11 Capital de 
exploração(working capital) 
insuficiente: 

Não aplicável: tendo em conta as linhas de crédito do Grupo, o capital de 
exploração disponível é suficiente para as necessidades atuais do Grupo, 
isto é, para, pelo menos, os 12 meses seguintes à data do presente prospeto. 
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Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo e categoria dos valores 
mobiliários admitidos à 
negociação e número de 
identificação: 

Ações da Categoria A. As Ações da Categoria A estão admitidas à 
negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), sob a designação 
GIB e na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), sob a designação GIB.A. As 
Ações da Categoria A têm o número de identificação internacional de 
valores mobiliários (“International Securities Identification Number” ou 
“ISIN”) CA39945C1095.  

 

 

C.2 Moeda em que os valores 
mobiliários são emitidos: 

As Ações da Categoria A não têm valor nominal. A moeda das Ações da 
Categoria A admitidas à negociação: (i) na NYSE, é o dólar americano e (ii) 
na TSX, é o dólar Canadiano. 

 

C.3 Número de Ações por 
emissão e valor nominal: 

O capital social autorizado da CGI corresponde a: 

• Um número ilimitado de Ações Preferenciais de Primeira Categoria, 
emitidas em séries; 

• Um número ilimitado de Ações Preferenciais de Segunda Categoria, 
emitidas em séries; 

• Um número ilimitado de Ações da Categoria A; e 

• Um número ilimitado de Ações da Categoria B, 

Todas sem valor nominal. 

A 7 de março de 2017 (correspondente ao último dia possível anterior à 
publicação do presente prospeto), o capital social da Sociedade emitido e 
circulante correspondia a 265,608,053 Ações da Categoria A e 32,852,748 
Ações da Categoria B. Não existem Ações Preferenciais de Primeira 
Categoria ou Ações Preferenciais de Segunda Categoria emitidas. 

 

C.4 Direitos associados aos 
valores mobiliários: 

Cada titular de Ações da Categoria A terá os seguintes direitos: 

• participar e votar nas assembleias gerais de acionistas da Sociedade. A 
cada Ação da Categoria A corresponde um voto. A cada Ação da 
Categoria B correspondem dez votos. 

• participar proporcionalmente, tendo em conta o número de ações 
detidas, em qualquer distribuição de dividendos que seja aprovada, 
paga ou destinada a pagamento; e   

 

  • com a liquidação ou dissolução da Sociedade ou qualquer outra 
distribuição dos seus ativos aos seus acionistas no âmbito de 
dissolução, receber montante proporcional dos ativos da Sociedade 
(com base no número de ações detidas) disponíveis para pagamento ou 
distribuição aos titulares de Ações da Categoria A. 

 

  Se for lançada uma oferta pública de aquisição, oferta pública de troca ou 
oferta de recompra de ações próprias (que não beneficie de uma isenção) de 
Ações da Categoria B aos titulares de Ações da Categoria B, sem que seja 
feita simultaneamente e nos mesmos termos e condições aos titulares de 
Ações da Categoria A, cada Ação da Categoria A deverá ser convertível 
numa Ação da Categoria B, desde a data em que a oferta é realizada, por 
opção do seu titular, para que o mesmo tenha o direito de aceitar a oferta. 
Este direito poderá ficar sem efeito, caso a oferta não seja concluída pelo 
oferente ou se a oferta for rejeitada por um ou mais dos diretores executivos 
e trabalhadores a tempo inteiro do Grupo ou por outra entidade controlada 
por estes, que sejam, em conjunto, titulares direta ou indiretamente, e de 
qualquer modo que seja, de mais de 50 por cento das Ações da Categoria B 
em circulação. 
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  Os direitos, privilégios, condições e restrições inerentes às Ações da 
Categoria A podem ser alterados se tais alterações forem aprovadas por pelo 
menos dois terços dos votos emitidos em assembleia de acionistas das 
Ações da Categoria A e de Ações da Categoria B, devidamente convocada 
para esse efeito. Contudo, se tal alteração puder resultar num tratamento 
diferente para o grupo de titulares de Ações da Categoria A relativamente 
ao tratamento dado aos titulares das demais categorias de ações da CGI, tal 
alteração deve, em acréscimo, ser autorizada por pelo menos dois terços dos 
votos emitidos em assembleia de acionistas de Ações da Categoria A. 

 

Os estatutos preveem direitos de preferência a favor dos titulares de Ações 
da Categoria B. Por conseguinte, a Sociedade não pode emitir Ações da 
Categoria A ou valores mobiliários convertíveis em Ações da Categoria A 
sem oferecer, pela forma determinada pelo Conselho de Administração, a 
cada detentor de Ações da Categoria B, proporcionalmente ao número de 
Ações da Categoria B detidas, o direito de subscrever simultaneamente com 
a emissão de Ações da Categoria A ou de valores mobiliários convertíveis 
em Ações da Categoria A, conforme o caso, um número agregado de Ações 
da Categoria B ou valores mobiliários convertíveis em Ações da Categoria 
B, consoante o caso, suficientes para manter integralmente a respetiva 
proporção de direitos de voto associados às Ações da Categoria B. A 
contrapartida a pagar pela emissão de cada Ação da Categoria B ou valor 
mobiliário convertível em Ações da Categoria B, conforme o caso, será 
igual ao preço de emissão de cada Ação da Categoria A ou valor mobiliário 
convertível em Ações da Categoria A então emitidas. 

 

C.5 Restrições à livre 
transmissibilidade dos 
valores mobiliários: 

Não aplicável: não existem restrições à livre transmissibilidade das Ações 
da Categoria A. 

 

C.6 Admissão à negociação em 
mercado regulamentado: 

As Ações da Categoria A estão admitidas à negociação na NYSE e na TSX.  

C.7 Política de Dividendos: Tendo em conta as necessidades de reinvestimento da Sociedade nas suas 
operações e em grandes projetos de investimento, a Sociedade não distribui 
dividendos. Contudo, o Conselho de Administração reavalia anualmente a 
sua política de dividendos. No exercício fiscal de 2016, as necessidades da 
Sociedade relativas a (i) reinvestimentos em operações, (ii) projetos de 
investimento, (iii) reembolso da dívida da Sociedade, e (iv) a compra para 
cancelamento pela Sociedade de Ações da Categoria A em circulação, 
determinaram a decisão do Conselho de Administração de não pagar 
dividendos. 

 

Secção D – Riscos 

D.1 Informação relevante sobre 
os principais riscos 
específicos da Emitente ou 
do seu sector de atividade: 

Riscos Relacionados com o Sector da Atividade do Grupo 

• O Grupo depende da disponibilidade e retenção de profissionais 
qualificados em IT. Se o Grupo não for capaz de atrair e manter um 
número suficiente de profissionais qualificados, com formação 
adequada, especialização e credenciais de segurança governamentais 
adequadas para responder às necessidades dos clientes do Grupo, o 
Grupo poderá ter que ficar dependente de subcontratações, da 
transferência de trabalhadores, recrutamento e/ou formação de novos 
indivíduos para colmatar as lacunas existentes. Isto poderá resultar em 
perda de receitas ou aumento de custos, o que poderá pressionar os 
ganhos do Grupo, e afetar, de forma materialmente adversa, o negócio, 
receitas, resultados das operações, condições financeiras e projeções do 
Grupo. 

• O Grupo poderá violar direitos de propriedade intelectual de outros, o 
que poderá resultar em ações intentadas contra o Grupo. Reclamações 
ou ações relativas a direitos de propriedade intelectual intentadas contra 
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o Grupo poderão consumir muito tempo e ser dispendiosas, prejudicar 
a reputação do Grupo, requerer que o Grupo negoceie novos acordos 
relativamente a royalties e licenças ou impedir o fornecimento de 
certas soluções e serviços. Se algum desses fatores ocorrer, tal poderá 
ter um efeito material adverso no negócio, receitas, resultados de 
operações, condição financeira e projeções do Grupo. 

Riscos Relacionados com o Negócio do Grupo 

• Se o Grupo não assegurar os serviços em conformidade com o 
acordado ou com as expectativas razoáveis dos seus clientes, ou não 
conseguir faturar aos clientes correta e atempadamente, os 
recebimentos do Grupo poderão ressentir-se. Adicionalmente, uma 
crise económica prolongada poderá levar os clientes a reduzir ou adiar 
projetos, assim como prejudicar a sua capacidade de pagar serviços já 
prestados pelo Grupo e, em última análise, levá-los ao incumprimento 
de contractos já existentes com o Grupo. Qualquer um destes fatores 
poderá afetar, de forma materialmente adversa os negócios, receitas, 
resultados de operações, condições financeiras e projeções do Grupo. 

• O Grupo obtém receitas de contratos que celebra conjuntamente com 
outros fornecedores. Em alguns destes contratos, o Grupo é o prestador 
principal, enquanto noutros, o Grupo atua como subcontratado. Em 
ambos os casos, o Grupo depende das suas relações com outros 
fornecedores para gerar negócio e o Grupo espera continuar a fazê-lo 
num futuro próximo. Se o Grupo não mantiver as suas relações com 
estes fornecedores ou se as relações com esses fornecedores forem 
afetadas, os negócios, receitas, resultados de operações, condições 
financeiras e projeções do Grupo poderão ser materialmente afetadas. 

• O Grupo depende de terceiros subcontratados para cumprir os seus 
compromissos em determinados contratos. Se esses subcontratados não 
cumprirem as suas obrigações atempadamente e dentro do orçamento, 
então a capacidade do Grupo de cumprir esses contratos pode ser 
materialmente afetada, o que terá um efeito material adverso no 
negócio, receitas, resultados de operações, condições financeiras, 
projeções ou rendibilidade do Grupo. 

• Uma parte substancial das receitas do Grupo depende dos serviços 
prestados aos diversos departamentos do governo federal dos Estados 
Unidos e suas agências. Não existe garantia de que cada um dos 
referidos departamentos do governo federal dos Estados Unidos e suas 
agências continuarão a utilizar os serviços do Grupo na mesma 
quantidade ou que os continuarão a utilizar de todo no futuro. Se um 
grande departamento governamental ou agência dos Estados Unidos 
decidir limitar, reduzir ou terminar o negócio que adjudica ao Grupo, 
este poderá não ter capacidade de recuperar as receitas perdidas com o 
trabalho de outros departamentos do governo federal ou agências dos 
Estados Unidos ou com outros clientes, o que poderá afetar, de forma 
materialmente adversa, o negócio, receitas, resultados de operações, 
condições financeiras ou projeções do Grupo. 

• Os cortes nas despesas governamentais, reduções de orçamento ou 
alteração de política poderão levar a que as agências e departamentos 
governamentais com quem o Grupo tem negócios a reduzir as suas 
compras no âmbito dos atuais contratos, a denunciar os contratos, a 
parar temporariamente os pedidos de trabalho, ou a não renovar os 
contratos. Se algum desses fatores ocorrer, o negócio, receitas, 
resultados de operações, condições financeiras ou projeções do Grupo 
poderão sofrer um efeito material adverso. 

• A reputação do Grupo é fundamental para conseguir competir com 
eficácia no mercado de serviços de IT. A natureza das operações do 
Grupo expõe-no a potenciais perdas, acessos não autorizados a, ou à 
destruição de informação dos seus clientes, bem como a interrupções 
temporárias dos serviços. Tais ocorrências poderão ter um impacto 
negativo na reputação do Grupo, na sua capacidade para angariar novos 
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clientes e manter os clientes existentes, o que poderá afetar, de forma 
materialmente adversa, o negócio, receitas, resultados de operações, 
condições financeiras ou projeções do Grupo. 

• O Grupo poderá enfrentar desafios complexos e que exijam que seja 
gasto muito tempo na implementação de padrões uniformes, controlos, 
procedimentos e políticas nas novas operações, de forma a harmonizá-
las com as unidades de negócio existentes no Grupo. As atividades de 
integração poderão resultar em inesperados problemas operacionais, 
despesas e responsabilidades. Se algum desses fatores ocorrer, o Grupo 
terá dificuldade em atingir os seus objetivos de crescimento e 
produtividade, o que poderá afetar, de forma materialmente adversa, o 
negócio, receitas, resultados de operações, condições financeiras ou 
projeções do Grupo. 

D.3 Informação relevante sobre 
os principais riscos 
específicos dos valores 
mobiliários: 

• O preço das Ações da Categoria A poderá variar como consequência de 
vários fatores, incluindo: (i) especulação nos media ou na comunidade 
de investidores sobre, ou efetivas mudanças no negócio, quota de 
mercado, estrutura organizacional, operações, condições financeiras ou 
evolução da cotação das ações, projeções ou equipa executiva da CGI 
e/ou dos seus concorrentes; (ii) divulgação de novos produtos, serviços, 
aquisições, desinvestimentos ou outras transações significativas da CGI 
e/ou dos seus concorrentes; (iii) divulgação das e/ou antecipação das 
demonstrações financeiras da CGI e/ou dos seus concorrentes; e (iv) 
compra para amortização de Ações da Categoria A pela CGI. As 
condições de mercado, o desempenho dos mercados bolsistas ou 
fatores macroeconómicos e geopolíticos não relacionados com o 
desempenho da CGI também poderão afetar o preço das Ações da 
Categoria A. Os trabalhadores não deverão basear-se e confiar nos 
resultados recentes ou históricos para prever o preço das ações. 

• A alienação de um número significativo de Ações da Categoria A, ou a 
perceção ou qualquer divulgação de que tais vendas poderão ocorrer, 
poderá afetar negativamente o preço de mercado das Ações da 
Categoria A e dificultar a venda de Ações da Categoria A pelos 
respetivos titulares no momento e ao preço que consideram adequado. 

• Uma oferta adicional de Ações da Categoria A pela Sociedade, ou a 
perceção pelo público de que se realizará uma oferta ou venda, pode ter 
um efeito adverso no preço de mercado das Ações da Categoria A. 

 

Secção E - Oferta 

E.1 Receitas líquidas e 
estimativa das despesas: 

Não serão emitidas novas Ações da Categoria A (ou quaisquer outros 
valores mobiliários da CGI) em conexão com este prospeto. Assim, não 
serão geradas receitas pela CGI, resultantes da(s) oferta(s) constante(s) do 
presente prospeto.   
As Ações da Categoria A que estão disponíveis para compra no âmbito do 
Plano de Aquisição de Ações, objeto deste prospeto, foram (i) registadas 
junto da SEC e estão admitidas à negociação na NYSE ou (ii) estão 
admitidas à negociação na TSX.  
As Ações da Categoria A (ou quaisquer outros valores mobiliários emitidos 
pela CGI) não se encontram listadas ou admitidas à negociação num 
mercado regulamentado no Espaço Económico Europeu. À data deste 
prospeto, não existe intenção de requerer que as Ações da Categoria A, 
objeto deste prospeto, sejam listadas ou admitidas à negociação em qualquer 
mercado regulamentado do Espaço Económico Europeu.  
O número de Ações da Categoria A adquiridas em mercado, no âmbito do 
Plano de Aquisição de Ações, dependerá de vários fatores, incluindo o 
número de trabalhadores, o nível de participação dos trabalhadores, o valor 
das contribuições efetuadas pelos trabalhadores participantes e pela CGI no 
que respeita a aquisições de ações e o valor das Acções da Categoria A no 
momento da aquisição.  
Os custos totais, as taxas e despesas incorridas pela CGI na preparação deste 
prospeto e em conexão com a(s) oferta(s) constante(s) deste Prospeto 
estimam-se em £200.000.  
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E.2a Motivos da oferta, afetação 
das receitas, montante 
líquido estimado das 
receitas: 

O objetivo do Plano de Aquisição de Ações é o de encorajar a participação 
acionista de trabalhadores, oferecendo a trabalhadores elegíveis do Grupo a 
possibilidade de comprar Ações da Categoria A, através de deduções 
salariais acompanhadas de contribuições da Empresa. A CGI considera que 
o Plano de Aquisição de Ações oferece um meio adequado para os 
trabalhadores do Grupo adquirirem Ações da Categoria A, que de outra 
forma não adquiririam e acredita que a característica de contribuição 
correspondente da Sociedade do Plano de Aquisição de Ações consiste num 
incentivo significativo à participação dos trabalhadores elegíveis. A CGI 
considera igualmente que o interesse económico constante dos 
trabalhadores participantes no desempenho da CGI, enquanto acionistas, 
constituirá um incentivo adicional à contribuição de tais trabalhadores para 
o potencial de crescimento e rentabilidade do Grupo. 

 

E.3 Termos e condições da 
oferta: 

A(s) oferta(s), objeto deste prospeto, não é(são) dirigida(s) ao público em 
geral ou a quaisquer pessoas que não os trabalhadores elegíveis do Grupo, 
que se situem no Reino Unido, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Estónia,  Finlândia, Alemanha, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, 
Noruega, Polónia, Portugal, República Eslovaca, Espanha e Suécia. Apenas 
os referidos trabalhadores elegíveis do Grupo poderão adquirir Ações da 
Categoria A, nos termos do presente prospeto e dos documentos referentes 
ao Plano de Aquisição de Ações. Os principais termos e condições do Plano 
de Aquisição de Ações encontram-se resumidos infra: 

Plano de Aquisição de Ações 

Enquadramento 

A CGI estabeleceu o Plano de Aquisição de Ações para permitir que os 
trabalhadores elegíveis do Grupo (os “Participantes”) adquiram Ações da 
Categoria A em mercado. Estas Ações da Categoria A devem ser adquiridas 
pelo administrador do Plano de Aquisição de Ações (Administrador do 
Plano), com as contribuições pagas ao Administrador do Plano pelos 
Participantes, através de deduções efetuadas ao respetivo salário líquido, e 
pelas participações das empresas do Grupo no Plano de Aquisição de Ações 
(cada uma um “Empregador Participante”) O Administrador do Plano 
deterá as Ações da Categoria A, adquiridas nos termos referidos, por conta 
dos Participantes. 

 

  Elegibilidade e Participação 

Qualquer trabalhador a tempo inteiro ou parcial de um Empregador 
Participante do Grupo localizado no Estado-membro relevante, que se 
encontre ao serviço no momento da adesão é elegível para participar no 
Plano de Aquisição de Ações. Um trabalhador deixará de ser elegível para 
participar do Plano de Aquisição de Ações no seu último dia de trabalho no 
Empregador Participante, excluindo qualquer período representativo de 
pagamento em substituição do aviso prévio ou qualquer outro aviso ou 
pagamento respeitante à cessação do contrato de trabalho.  

 

  Para ser Participante, o trabalhador elegível deve (a menos que seja 
indicado diferentemente) aderir através da forma especificada pelo 
Empregador Participante. A participação do trabalhador no Plano de 
Aquisição de Ações começará na primeira data viável após a respetiva 
adesão. 

Contribuições 

O Participante contribui para o Plano de Aquisição de Ações através de 
retenções na fonte, deduzidas do salário líquido do Participante. O valor da 
sua contribuição é calculado através de uma percentagem do salário base 
anual bruto do Participante (ou, conforme discricionariamente determinado 
pelo Empregador Participante, uma porção deste salário base anual bruto 
ganho pelo Participante no ano relevante) à data em que o Participante adere 
ao Plano de Aquisição de Ações (a “Contribuição Básica do 
Participante”), sendo esta percentagem (a “Percentagem de Contribuição 
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do Participante”) determinada periodicamente pelo Fundador e Presidente 
Executivo do Conselho de Administração (“Founder” e “Executive 
Chairman of the Board of Directors”), ou pelo Presidente e Presidente da 
Comissão Executiva (“President” e “Chief Executive Officer”). A referida 
percentagem pode variar consoante o cargo e a unidade de negócio, assim 
como ao longo do tempo, conforme decidido discricionariamente pelo 
Fundador e Presidente Executivo do Conselho de Administração, ou pelo 
Presidente e Presidente da Comissão Executiva. 

  O Empregador Participante contribui para o Plano de Aquisição de Ações 
por conta de cada Participante em valor igual a uma percentagem da 
Contribuição Básica do Participante (excluindo as contribuições adicionais 
previstas no parágrafo infra). A percentagem da Contribuição Básica do 
Participante que o Empregador Participante é obrigado a pagar é 
determinada periodicamente pelo Fundador e Presidente Executivo do 
Conselho de Administração, ou pelo Presidente e Presidente da Comissão 
Executiva, desde que a contribuição do Empregador Participante não exceda 
100 por cento do montante total contribuído para o Plano de Aquisição de 
Ações por cada Participante como Contribuição Básica do Participante. A 
percentagem de contribuição do Empregador Participante pode variar 
consoante o cargo e a unidade de negócio, assim como ao longo do tempo, 
conforme decidido discricionariamente pelo Fundador e Presidente 
Executivo do Conselho de Administração, ou pelo Presidente e Presidente 
da Comissão Executiva. 

O Empregador Participante pode, além das contribuições previstas acima, 
pagar ao Administrador do Plano, a seu critério, qualquer montante a título 
de contribuição adicional para o Plano de Aquisição de Ações e o 
Administrador do Plano adquirirá Ações da Categoria A no mercado 
secundário numa bolsa onde as Ações da Categoria A se encontrem listadas, 
de acordo com as instruções desse Empregador Participante. A atribuição 
dessas Ações da Categoria A será efetuada por conta dos Participantes. 

 

  O Empregador Participante paga ao Administrador do Plano, através de 
deduções à folha de pagamentos, um montante igual às contribuições do 
Empregador Participante calculadas para o período de pagamento aplicável.  

 

  Um Participante pode fazer contribuições adicionais para o Plano de 
Aquisição de Ações, para além da Contribuição Básica do Participante, as 
quais poderão variar entre 0,5 e 10 por cento do seu salário base anual 
bruto, em múltiplos de 0,5 por cento, sem considerar a taxa de participação 
referida supra, de acordo com os mesmos termos e condições descritos 
supra. No entanto, o Empregador Participante não contribuirá relativamente 
a estas contribuições adicionais pagas pelo Participante. 

 

  Aquisição de Ações da Categoria A e Utilização de Distribuições em 
Numerário 

O Administrador do Plano, após a receção das contribuições dos 
Participantes e dos Empregadores Participantes, adquirirá as Ações da 
Categoria A em mercado secundário através da bolsa em que as Ações da 
Categoria A estejam listadas, ou seja, TSX e /ou NYSE (consoante o caso). 
O Administrador do Plano executa as ordens de compra, após receber as 
contribuições. As Ações da Categoria A adquiridas pelo Administrador do 
Plano, com as contribuições pagas pelos Participantes e pelos Empregadores 
Participantes, são atribuídas à conta dos Participantes com base nas 
contribuições aplicáveis pagas pelos Participantes e pelos Empregadores 
Participantes e no preço médio ponderado pago pelo Administrador do 
Plano pelas Ações da Categoria A na bolsa de valores relevante, e são 
detidas pelo Administrador do Plano por conta dos Participantes. 

 

 

  Todos os dividendos em numerário e outras distribuições em numerário 
recebidos pelo Administrador do Plano respeitantes às Ações da Categoria 
A detidas pelo Administrador do Plano por conta dos Participantes são 
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aplicados pelo Administrador do Plano na aquisição de Ações da Categoria 
A adicionais. As Ações da Categoria A assim adquiridas são atribuídas aos 
Participantes na proporção das respetivas participações. Os dividendos de 
ações recebidos pelo Administrador do Plano respeitantes às Ações da 
Categoria A são detidos pelo Administrador do Plano por conta dos 
Participantes. 

  Relatórios 

O Administrador do Plano disponibiliza para cada Participante, através do 
seu website, um relatório eletrónico do qual consta o número de Ações da 
Categoria A detidas pelo Administrador do Plano por conta de cada 
Participante e com indicação do número de Ações da Categoria A 
correspondentes às contribuições adicionais do Participante.  

 

  Cessação ou suspensão de Participação no, e Saída do, Plano de Aquisição 
de Ações 

Para fazer cessar a sua participação do Plano de Aquisição de Ações a 
qualquer momento, um Participante deve (a menos que indicado 
distintamente) notificar o Empregador Participante e o Administrador do 
Plano nos termos especificados pelo Empregador Participante para o efeito. 
O Participante pode decidir manter suas Ações da Categoria A no Plano de 
Aquisição de Ações ou resgatar a totalidade ou parte das Ações da 
Categoria A, de acordo com as disposições infra. 

 

  Um Participante pode, a qualquer momento, resgatar, parcial ou 
integralmente, as Ações da Categoria A que o Administrador do Plano 
detenha por sua conta,  notificando para o efeito o Administrador do Plano 
(na forma e do modo que sejam definidos periodicamente pelo 
Administrador do Plano). Após tal resgate, o Administrador do Plano 
venderá as Ações da Categoria A detidas por conta do Participante e pagará 
ao Participante um montante em numerário igual ao produto da venda, 
deduzidas comissões de corretagem, juntamente com, no caso de um resgate 
integral, os demais ativos detidos pelo Administrador do Plano nos termos 
do Plano de Aquisição de Ações por conta do Participante. 

O Participante poderá, alternativamente, optar por receber as Ações da 
Categoria A, em vez do pagamento em numerário. Nesse caso, o 
Administrador do Plano entregará ao Participante uma declaração de registo 
em nome do Participante (“Declaração de Registo Direto” ou “Direct 
Registration Statement”), em representação das Ações de Categoria A 
registadas em nome do Participante. Contudo, a CGI reserva o direito de, 
em lugar da Declaração de Registo Direto (ou “Direct Registration 
Statement”), atribuir títulos em nome do Participante representativos das 
Ações da Categoria A detidas pelo Administrador do Plano por conta do 
Participante em causa. 
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  Se o contrato de trabalho do Participante cessar por qualquer razão e o 
Participante não notificar o Administrador do Plano e o Empregador 
Participante relativamente à sua escolha, nos termos descritos infra 
(imediatamente após a sua última contribuição ser processada), o 
Administrador do Plano, após a receção de uma notificação de cessação do 
contrato de trabalho por parte Participante ou do Empregador Participante 
(i) emite uma Declaração de Registo Direto das Ações da Categoria A 
detidas pelo Administrador do Plano por conta do Participante ou (ii) vende 
as Ações da Categoria A detidas pelo Administrador do Plano por conta do 
Participante, no mercado secundário, através da bolsa em que as Ações da 
Categoria A estejam listadas, se estas representarem menos de 100 Ações da 
Categoria A, sendo pago ao Participante um montante em numerário igual 
ao produto da venda, deduzidas comissões de corretagem, juntamente com 
os demais ativos detidos pelo Administrador do Plano nos termos do Plano 
de Aquisição de Ações por conta do Participante. No entanto, o Participante 
poderá decidir receber uma Declaração de Registo Direto, nos termos do 
parágrafo supra, notificando para o efeito o Empregador Participante e 
Administrador do Plano, imediatamente após a sua última contribuição ter 
sido atribuída. A data de cessação do contrato de trabalho equivale ao 
último dia de trabalho do Participante para o Empregador Participante, 
excluindo qualquer período, representando pagamento em lugar do aviso 
prévio ou outro pagamento ou notificação decorrente de cessação do 
contrato. 

 

  Caso um Participante esteja ausente do seu trabalho por qualquer período de 
tempo e por qualquer motivo, e tal Participante não receba remuneração do 
Empregador Participante, durante tal ausência a participação do Participante 
no Plano de Aquisição de Ações é automaticamente suspensa até que o 
Participante regresse ao trabalho ou até que o Participante opte por cessar a 
sua participação no Plano de Aquisições de Ações. 

 
 

  Administração e Alteração, Suspensão ou Cessação do Plano de Aquisição 
de Ações 

O CA tem plenos poderes no que respeita à interpretação do Plano de 
Aquisição de Ações e à ratificação das normas, termos e outras medidas que 
julgar necessárias para a gestão do Plano de Aquisição de Ações. 

 

  O CA pode, a qualquer momento, alterar, suspender ou fazer cessar o Plano 
de Aquisição de Ações, no entanto, nenhuma modificação, suspensão ou 
cessação do Plano de Aquisição de Ações pode afetar qualquer direito 
adquirido de que um Participante seja titular respeitante às Ações da 
Categoria A sujeitas ao Plano de Aquisição de Ações ou ao Plano de 
Aquisição de Ações até à data de tal alteração, suspensão ou cessação do 
Plano de Aquisição de Ações. 

 

  Em caso de cessação do Plano de Aquisição de Ações, o Administrador do 
Plano remeterá o mais rapidamente possível a cada Participante uma 
Declaração de Registo Direto representativa das Ações da Categoria A, 
juntamente com quaisquer outros ativos detidos pelo Administrador do 
Plano nos termos do Plano de Aquisição de Ações por conta de tal 
Participante. 

 

  Lei aplicável 

O Plano de Aquisição de Ações rege-se e deve ser interpretado de acordo 
com as leis da Província do Québec, Canadá. 

 

E.4 Interesses significativos 
para a emissão/oferta, 
incluindo situações de 
conflitos de interesses: 

Não aplicável: não existem interesses (incluindo conflitos de interesses) 
significativos para a emissão/oferta. 
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E.5 Nome da pessoa ou 
entidade que propõe a 
venda dos valores 
mobiliários e detalhes de 
todos os contratos de lock-
up: 

Não aplicável: nenhuma pessoa ou entidade propõe a venda de Ações da 
Categoria A e não existem contratos de lock-up de Ações da Categoria A, 
adquiridas de acordo com o Plano de Compra de Ações. 

 

E.6 Montante e percentagem da 
diluição imediata resultante 
da oferta: 

Não aplicável: As Ações da Categoria A adquiridas em conformidade com o 
Plano de Aquisição de Ações a que respeita este prospeto já foram emitidas 
e são negociadas em mercado, como tal, não haverá lugar a qualquer 
diluição resultante da oferta. 

 

E.7 Despesas estimadas 
cobradas ao investidor pela 
Sociedade: 

Não aplicável: não serão cobradas quaisquer despesas ao investidor pela 
Sociedade. 

 

 


