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Comunicado - Lisboa, 7 de janeiro de 2014 

 

Comunicado de Informação Privilegiada 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 

2273/2003 da Comissão de 22 de dezembro, os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) 

informam o mercado e o público em geral acerca do seguinte: 

De acordo com a informação disponibilizada pela J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan), 

enquanto agente estabilizador, na sequência da oferta pública de distribuição de ações 

representativas do capital dos CTT, terminou o período de estabilização das referidas ações 

(conforme divulgado na página 86 do prospeto aprovado pela CMVM em 18 de novembro de 

2013 relativo à aludida oferta), tendo as primeiras operações de estabilização sido realizadas no 

dia 5 de dezembro de 2013  e as últimas no dia 30 de dezembro de 2013. 

Os intervalos de preços das operações de estabilização foram os seguintes: 

 5 de dezembro de 2013: máximo €5,52 / mínimo €5,52 

 6 de dezembro de 2013: máximo €5,52 / mínimo €5,52 

 9 de dezembro de 2013: máximo €5,52 / mínimo €5,52 

 30 de dezembro de 2013: máximo €5,52 / mínimo €5,51 

A J.P. Morgan informou ainda os CTT de que exerceu a opção de venda (put option) no âmbito 

da oferta pública de distribuição de ações representativas do capital dos CTT relativamente a 

2,253,834 ações. 
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