
TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 

Sede: Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 

 matrícula e contribuinte 506 623 602 

Capital social: € 15.000.000,00 

 

Oferta Pública de Venda de Ações da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 

Representativas de até 5% do respetivo capital social, pelo preço unitário de € 10,38 (dez 

euros e trinta e oito cêntimos) por ação reservada a Trabalhadores da TAP – Transportes 

Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. e de outras sociedades do Grupo TAP, no âmbito do 

processo de reprivatização indireta do capital social da Transportes Aéreos Portugueses, 

S.A. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA OFERTA PÚBLICA DE VENDA 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 127.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-

se público o resultado da Oferta Pública de Venda (Oferta) que teve por objeto 75.000 (setenta e 

cinco mil) de ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de €10,00 (dez 

euros) cada, representativas de 5% (cinco por cento) do capital social da TAP – SGPS, S.A 

integradas na Central de Valores Mobiliários gerida pela Interbolsa sob o Código ISIN 

PTTTA0AM0005, código CMV TTA AM e código CFI ESRTFR e da qual foi Oferente a 

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., com sede na Avenida Defensores de Chaves, 

n.º 6, 1000-117 Lisboa, freguesia de Arroios, concelho de Lisboa, Portugal, com o capital social 

de € 2.000.000.000,00, parcialmente realizado em € 1.612.471.134,48, registada na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e pessoa coletiva 502 769 017. 

A procura foi superior à Oferta em cerca de 17,5 vezes. 

Número de Ordens Quantidade de Ações 

Alienadas 

Preço de alienação 

por Ação 

Montante Total 

 

603 

 

75.000 

 

€ 10,38 (dez euros 

vírgula trinta e oito 

cêntimos) 

 

 

€778.500,00 

 

O apuramento dos resultados da Oferta foi efectuado pelo Banco BPI, S.A., entidade igualmente 

responsável pela liquidação física e financeira das ações adquiridas no âmbito da Oferta, a qual 

ocorrerá no dia 16 de Maio de 2017, através da Interbolsa, e em conformidade com as regras 

operacionais gerais de funcionamento dos sistemas centralizados de valores mobiliários e dos 

sistemas de liquidação geridos pela Interbolsa. 



Não será requerida a admissão à negociação das ações representativas do capital social da TAP – 

SGPS, S.A. em qualquer mercado ou plataforma de negociação na sequência da Oferta. 

 

Lisboa, 12 de Maio de 2017  

 

Banco BPI, S.A 


