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THALES 

OFERTA DE AÇÕES 2017 RESERVADA A COLABORADORES 
Este documento é uma descrição de oferta de ações reservada a colaboradores do grupo.  

Este documento foi elaborado de acordo com o disposto na alínea  
c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários 

   

 

1. ENTIDADE OFERENTE DAS AÇÕES  

Thales, uma sociedade anónima de direito francês, com o capital social de € 636 

584 298, com sede em Tour Carpe Diem, Place des Corolles – Esplanade Nord, 

92400 Courbevoie, França (doravante “Thales” ou “Sociedade”).  

 

2. NÚMERO MÁXIMO DE AÇÕES A EMITIR 

O número máximo de ações a oferecer está fixado em 500.000 ações do capital 

social da Thales (“Ações”). As Ações são ações da Thales já existentes. 

 

3. FÓRMULA DE INVESTIMENTO: FÓRMULA DE PARTICIPAÇÃO CLÁSSICA  

A fórmula clássica permite aos colaboradores elegíveis (tal como definidos no 

número 10 abaixo) adquirirem Ações com um desconto de 20% relativamente 

ao Preço de Referência, tal como descrito no número 6 abaixo. 

Além disso, o plano contempla ainda uma contribuição da entidade 

empregadora através de atribuição de ações gratuitas, nos seguintes termos: a 

contribuição da entidade empregadora é de um máximo de 10 ações, sendo 

uma ação atribuída gratuitamente por cada quatro ações adquiridas. 

 

4. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO REGULAMENTADO 

As Ações já estão admitidas à negociação na Euronext Paris, Compartimento A, 

sob o código ISIN FR0000121329. 

As Ações adquiridas pelos Colaboradores não serão transacionáveis durante o 

período de indisponibilidade descrito no número 13 infra. 

 

5. TIPO E CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES 

As Ações são ações ordinárias da Sociedade. 
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Os colaboradores adquirem a qualidade de acionistas e têm, por conseguinte, os 

direitos inerentes a tal qualidade, e, em especial, podem votar ou fazer-se 

representar nas assembleias de acionistas e receber dividendos da Thales, se 

estes forem distribuídos. 

 

6. PREÇO DE AQUISIÇÃO 

O preço de aquisição das Ações reservadas a colaboradores (“Preço de 

Aquisição”) é de € 75,93 (setenta e cinco euros e noventa e três cêntimos) e foi 

fixado tendo em conta um preço de referência, o qual corresponde ao preço de 

abertura médio das 20 cotações das ações da Thales anteriores à data em que o 

Preço de Aquisição foi fixado, ou seja, o dia 12 de outubro de 2017 (“Preço de 

Referência”) – v. número 7 abaixo. 

O Preço de Aquisição acima indicado é igual ao Preço de Referência, que é de 

€ 94,91 (noventa e quatro euros e noventa e um cêntimos), menos um desconto 

de 20%. 

 

7. PERÍODO DE RESERVA 

O Preço de Aquisição e o período de reserva foram fixados pelo CEO da Thales, 

por delegação do conselho de administração, no dia 12 de outubro de 2017. De 

acordo com o calendário indicativo, o período de reserva decorre entre 23 de 

outubro e 14 de novembro de 2017 (ambos inclusive). As ações serão atribuídas 

a 19 de dezembro de 2017. 

 

SUMÁRIO DO CALENDÁRIO DESCRITO ACIMA: 

Data de determinação do Preços de Aquisição e 

do período de reserva 

12 de outubro de 2017 

Período de Reserva De 23 de outubro e 14 de 

novembro de 2017 (ambos 

inclusive) 

Alocação de ações 19 de dezembro de 2017 
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8. CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS DE AQUISIÇÃO 
A instituição financeira encarregada da receção e processamento das ordens de 
aquisição é a Amundi TC, que centralizará todas as ordens de aquisição. 
Durante o período de reserva, os colaboradores podem submeter as respetivas 
ordens de aquisição online através da ferramenta informática dedicada gerida 
pela Amundi TC, em www.sharingthales2017.com. Podem também submeter as 
ordens de aquisição em papel caso não tenham acesso à internet. Neste último 
caso, o respetivo formulário de reserva em papel deve ser entregue ao 
departamento de Recursos Humanos da respetiva entidade empregadora, que 
carregará a informação na ferramenta informática dedicada gerida pela 
Amundi TC (www.sharingthales2017.com). 
 

9. CUSTÓDIA DAS AÇÕES 
As ações adquiridas serão detidas em nome dos colaboradores numa conta 
junto da instituição financeira Société Générale Securities Services, no âmbito 
do Plano de Poupança do Grupo Thales. Os colaboradores não suportam 
quaisquer custos relacionados com a custódia das respetivas ações enquanto as 
mesmas forem ações nominativas. 
 

10.BENEFICIÁRIOS DA OFERTA 

Todos os trabalhadores de empresas do grupo Thales que sejam detidas, direta 

ou indiretamente, em mais de 50% pela Thales e que tenham, pelo menos, 3 

meses de antiguidade no final do período de reserva (14 de novembro de 2017) 

podem participar na oferta. 

 

11.MONTANTE MÁXIMO DE INVESTIMENTO 

Os trabalhadores podem investir um montante máximo correspondente a 25% 

da respetiva remuneração anual bruta estimada para 2017. 

 

12. MOEDA DE AQUISIÇÃO E MOEDA DE PAGAMENTO 

As aquisições são feitas em euros e devem ser pagas em euros. 

 

13. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DAS AÇÕES: 

A participação na oferta significa que os colaboradores não poderão dispor das 

suas Ações da Thales durante um período de indisponibilidade de 5 anos (i.e. 

http://www.sharingthales2017.com/
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até 19 de dezembro de 2022). Contudo, os colaboradores poderão dispor das 

suas Ações da Thales antes dessa data se ocorrer um dos seguintes casos:  

 Casamento; 

 Nascimento ou adopção de um terceiro filho (ou mais);  

 Divórcio, no caso de manter a guarda de pelo menos um filho; 

 Utilização dos bens para aquisição ou aumento da sua principal 

residência, o que inclui a criação de uma nova divisão; 

 Utilização dos bens para efeitos de criação de determinados negócios; 

 Cessação do seu contrato de trabalho;  

 Incapacidade do trabalhador, filhos ou cônjuge;  

 Morte do trabalhador ou do seu cônjuge; 

 Sobre-endividamento, tal como definido na lei francesa. 

Os casos de disponibilização antecipada estão definidos na legislação francesa 

e devem ser interpretados e aplicados de acordo com a legislação francesa. 

Não deve concluir que lhe é aplicável um caso de disponibilização antecipada 

a menos que tenha descrito o seu caso particular à sua entidade empregadora 

e fornecido a documentação probatória requerida e aquela tenha confirmado 

que o mesmo lhe é aplicável. 

 

14. PROCEDIMENTO PARA REDUÇÃO DE RESERVAS 

Se a procura total exceder o número de ações da Thales oferecidas no âmbito da 

presente oferta (incluindo a contribuição da entidade empregadora), i.e., 

500.000 ações, as reservas com quantidades superiores (incluindo a contribuição 

da entidade empregadora) serão reduzidas de modo a assegurar que a procura 

total correponde ao número de ações em oferta. 

No caso de a sua reserva ser reduzida, tal será efetuado pela seguinte ordem: 

• Pagamentos em dinheiro; 

• Pagamentos por adiantamento salarial. 

 

15.OUTRAS INFORMAÇÕES 

Está disponível informação relativa à Sociedade no seu website 

(https://www.thalesgroup.com/). 

https://www.thalesgroup.com/
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A presente oferta está isenta de divulgação de prospeto, em virtude de se tratar de uma oferta reservada a 

trabalhadores e membros dos órgãos de administração de sociedade com sede estatutária na União 

Europeia (a Thales) e trabalhadores e membros dos órgãos de administração de sociedades dominadas por 

aquela (cf. alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários). Não foi, pois, elaborado 

prospeto relativo à presente oferta, nem a mesma foi registada ou aprovada pela CMVM. A exactidão e a 

consistência das informações contidas neste documento ou noutros documentos que lhe sejam distribuídos 

ou disponibilizados no âmbito desta oferta não foram verificadas por nenhuma autoridade nacional de 

regulação de mercados financeiros. 

Este documento foi elaborado de acordo com o disposto na referida alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do 

Código dos Valores Mobiliários e encontra-se publicado no sítio da Internet da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). 

http://www.cmvm.pt/

