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BRISA Concessão Rodoviária, S.A., sociedade com sede na Quinta da Torre da Aguilha, 

 Edifício BRISA, São Domingos de Rana, com o capital social de 75 000 000 euros, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Cascais sob o número único 

 e de pessoa colectiva nº 502790024 

 

Comunicado 

 

Oferta relativa a Notes da BCR  

A Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”) informa que, na presente data, o Barclays Bank PLC 

(“Barclays”) anunciou que convida os titulares das EUR 600,000,000 4.50% Notes due 2016 (as 

“Notes”), emitidas pela BCR, a fazerem uma oferta de venda das Notes ao Barclays por contrapartida 

em dinheiro (a “Solicitação de Ofertas de Venda”).   

A Solicitação de Ofertas de Venda é feita nos termos e sujeita às condições constantes do 

memorando de oferta datado de 17 de Abril de 2015 (o “Memorando”), preparado em conexão com 

a Solicitação de Ofertas de Venda, e está sujeita às restrições jurisdicionais nele estabelecidas. Este 

comunicado deve ser lido em conjugação com o Memorando. 

O Barclays e o Banco Santander Totta, S.A. atuam como Dealer Managers na Solicitação de Ofertas 

de Venda, que caduca em 24 de Abril de 2015.  

 

São Domingos de Rana, 17 de Abril de 2015 

 

 

 

Este comunicado não constitui um convite à participação na Solicitação de Ofertas de Venda, em ou a partir de qualquer jurisdição na qual 
ou da qual, ou a quem ou de quem, seja ilegal a realização de tais ofertas, nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável, ou de 
outra. A distribuição deste comunicado em determinadas jurisdições (em particular nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Bélgica, 
França, Itália ou Portugal) pode ser restringida por lei. Veja-se o capítulo “Offer Restrictions relating to the Solicitation of Offers to Sell” do 
Memorando. Às pessoas a cuja posse chegue este documento é exigido pelo Barclays, BCR e pelos Dealer Managers que se informem 
sobre, e observem, aquelas restrições. O Barclays, a BCR e os Dealer Managers não tomaram, nem tomarão, nenhuma acção que 
permitiria uma oferta pública em qualquer jurisdição. Este comunicado e a Solicitação de Ofertas de Venda não constituem uma oferta de 
compra nem a solicitação de uma oferta de venda de Notes em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou solicitação é ilegal, e quaisquer 
Ofertas de Venda de titulares de Notes com origem em jurisdições em que tal oferta ou solicitação é ilegal serão rejeitadas.        


