
ANNEX: SUMÁRIO

The following translation of the summary in the Portuguese language has not been approved by the AFM.
In the event of any inconsistency between the Portuguese language version and the English language
version of the summary, the English version will prevail.

SUMÁRIO

Os Sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação denominados ‘‘Elementos’’. Tais
Elementos são numerados em secções de A—E (A.1—E.7). O presente Sumário contém todos os
Elementos que devem ser inclúıdos num sumário para o tipo de valores mobiliários e emitente em causa. A
numeração dos Elementos poderá não ser sequencial uma vez que há Elementos cuja inclusão não é, neste
caso, exiǵıvel. Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de
valores mobiliários e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. Neste
caso, será inclúıda uma breve descrição do Elemento com a menção ‘‘Não Aplicável’’.

Secção A—Introdução e Avisos

A.1 Introdução e advertências O presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao
prospeto (o ‘‘Prospeto’’) relativo à oferta (a ‘‘Oferta Global’’) de até
35.000.000 ações ordinárias, com o valor nominal de A1.00 cada, no
capital da Mota-Engil Africa N.V. (‘‘Ações Ordinárias’’, e as Ações
Ordinárias objeto da Oferta Global, as ‘‘Ações’’).

Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve
basear-se numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor.
Os investidores deverão ler o Prospeto na ́ıntegra, não devendo a sua
decisão de investimento depender somente do sumário.

Sempre que for apresentada em tribunal de um Estado-Membro do
Espaço Económico Europeu uma queixa relativa à informação
contida neste Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da
legislação interna do Estado-Membro em que apresentou a queixa,
ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes do ińıcio do
processo judicial.

Só pode ser assacada responsabilidade civil à Sociedade e aos
administradores da Sociedade (os ‘‘Administradores’’) no que diz
respeito ao sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, apenas
quando o mesmo for enganador, inexato ou incoerente, quando lido
em conjunto com as outras partes do Prospeto ou não fornecer,
quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, as
informações fundamentais para ajudar os investidores a formarem a
sua decisão de investir nas Ações.

A.2 Revenda ou colocação Não aplicável. Nem a Sociedade, nem qualquer pessoa responsável
final por intermediários pela redação deste Prospeto consentem o uso deste Prospeto para
financeiros revenda subsequente ou colocação final de valores mobiliários por

intermediários financeiros.

Secção B—Emitente

B.1 Denominações juŕıdica e Mota-Engil Africa N.V. (a ‘‘Sociedade’’). A Sociedade, em conjunto
comercial do Emitente com as suas subsidiárias, será doravante referida como o ‘‘Grupo’’.

B.2 Endereço e forma juŕıdica A Sociedadce foi constitúıda como uma sociedade por quotas
do Emitente (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ao abrigo das

leis dos Páıses Baixos, por escritura pública outorgada em 31 de
Outubro de 2012. Em 17 de junho de 2014 a Sociedade foi convertida
em sociedade anónima (naamloze vennootschap), ao abrigo das leis
dos Páıses Baixos. A sede da Sociedade é em Amesterdão, na
Holanda.



B.3 Natureza das operações O Grupo é um fornecedor ĺıder de serviços integrados de engenharia
em curso e principais e construção, bem como de uma vasta gama de outros serviços nos
atividades do emitente e os seus mercados-alvo na África Subsariana. O seu portfolio
principais mercados em diversificado de serviços abrange desde Engenharia e Construção
que opera (incluindo infraestruturas como estradas, caminhos-de-ferro, pontes,

diques, serviços mineiros, obras de construção civil e construção e
serviços imobiliários), Loǵıstica (incluindo gestão de portos e outras
infraestruturas) e Ambiente e Serviços (incluindo gestão de reśıduos e
recolha e tratamento de águas e distribuição).
O Grupo opera atualmente em 10 páıses, entre os quais, os mercados
primários de Angola, Malawi e Moçambique, bem como outros
mercados em Cabo Verde, Gana, São Tomé e Pŕıncipe, África do Sul,
Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. Os principais escritórios do Grupo
estão localizados em Joanesburgo e, em 31 de Março de 2014, o
Grupo tinha aproximadamente 14.600 empregados. O Grupo gere o
seu negócio e divulga os seus resultados financeiros de acordo com os
seguintes segmentos de negócio: Angola, Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (‘‘CDAA’’), África Oriental e
África Ocidental.

B.4 Tendências recentes mais África atingiu um importante crescimento nos últimos anos, entre
significativas outras razões, impulsionado pela exploração e desenvolvimento dos

recursos naturais da região bem como pelos atuais elevados preços
dos produtos. Adicionalmente, a evolução do panorama económico e
demográfico em vários páıses africanos encorajou, e a Sociedade
acredita que continuará a encorajar, o crescimento económico. A
Sociedade acredita que este crescimento permitiu que os governos
africanos adotassem poĺıticas de investimento em novas
infraestruturas, um fator essencial na promoção do investimento e no
desenvolvimento de outros setores de atividade, tais como a
agricultura, a indústria, o comércio e o turismo. O financiamento
dispońıvel nestes mercados possibilitou o apoio ao crescimento bem
como a execução de grandes investimentos públicos e privados,
especialmente nos setores do petróleo, do gás e mineiro. O
significativo investimento privado em alguns mercados africanos, em
conjunto com os programas ambiciosos de obras públicas desenhados
para suprir a escassez de infraestruturas, criam oportunidades
significativas para o Grupo.
A procura dos serviços do Grupo no segmento de negócio de Angola
tem permanecido forte. Em particular, um significativo crescimento
no sector de construção angolano contribuiu para que fossem
adjudicados ao Grupo grandes projetos de infraestruturas e
construção civil. O Grupo espera que este crescimento continue e que
a procura pelos seus serviços permaneça forte.
No segmento de negócio da CDAA, devido à descoberta de
significativos recursos de carvão no noroeste de Moçambique, bem
como o facto de o Malawi ser a rota mais curta para o acesso ao
mercado, houve uma maior ênfase na melhoria das infraestruturas de
transporte no setor de negócios da CDAA. Esta melhoria é também
reforçada pelo projeto do Grupo em curso dos caminhos-de-ferro do
corredor de Nacala, que envolve a construção e reformulação da linha
ferroviária entre Tete e Nacala. O Grupo espera que a CDAA
continue em crescimento e que os investimentos em infraestruturas
continuem, uma vez que os projetos de exploração de gás natural
offshore bem como de exploração mineira requerem uma melhor rota
de acesso ao mercado.



No segmento de negócio da África Ocidental, é esperado que o setor
das infraestruturas, não obstante ser um dos mais desenvolvidos na
África Subsariana, beneficie de um investimento continuado, uma vez
que a consideração dos problemas das estruturas sociais da sociedade
continua a ser um fator-chave. Na perspetiva dos transportes, há uma
variedade de projetos que estão sob consideração, localizados ao
longo do Gana, Camarões e Costa do Marfim, direcionados em
especial para as infraestruturas ferroviárias e portuárias. É esperado
um crescimento da indústria, potenciado pelo maior investimento nos
recursos naturais. Por exemplo, nos Camarões, foi recentemente
atribúıdo ao Grupo, pela Sundance Resources Limited, o projeto para
a construção de infraestruturas portuárias e ferroviárias no âmbito do
Projeto de Minério de Ferro Mbalam-Nabeba, no valor de 3,5 mil
milhões de dólares americanos (condicional à obtenção de
financiamento), o maior projeto da história do Grupo. O Grupo
espera que estas oportunidades de crescimento criem uma plataforma
para o crescimento do Grupo neste segmento.
No segmento de negócio da África Oriental, o Grupo expandiu-se
recentemente para o Uganda no âmbito da adjudicação de um novo
projeto e, devido à força dos setores de recursos naturais (em especial
o petroĺıfero e do gás), é esperado que no futuro mercados como a
Tanzânia, o Ruanda e o Quénia ofereçam oportunidades significativas
ao Grupo. Por exemplo, o Quénia, o Sudão do Sul e a Etiópia
iniciaram recentemente uma nova rota mercantil a partir do novo
porto de Lamu, no Quénia (atualmente em construção), que se
espera que venha a incluir um oleoduto e uma refinaria. A Sociedade
acredita que iniciativas como estas podem oferecer oportunidades
significativas na África Oriental.

B.5 Descrição do grupo e da A Sociedade é uma subsidiária da Mota-Engil S.G.P.S., S.A., uma
posição da Sociedade no sociedade portuguesa com ações admitidas à negociação no mercado
seio do mesmo regulamentado da Euronext Lisbon (‘‘ME SGPS’’, a ‘‘Entidade-Mãe’’

ou ‘‘Acionista Alienante’’). Adicionalmente, a Sociedade é a sociedade
holding do Grupo.

B.6 Relação com os principais Imediatamente depois da Admissão (tal como abaixo definida), 69,4
acionistas por cento das Ações Ordinárias serão detidas pela Entidade-Mãe,

pressupondo que o número máximo de Ações é emitido e vendido no
âmbito da Oferta Global e que não é exercida a opção de alocação de
um lote suplementar de ações atribúıda na Oferta Global (a ‘‘Opção
de Over-Allotment’’), e 65,0 por cento no caso de a Opção de
Over-Allotment ser exercida na totalidade.
A Entidade-Mãe e a Sociedade celebraram um ‘‘Relationship
Agreement’’ que regula certos aspetos da relação entre as duas
entidades.



B.7 Informação financeira As seguintes tabelas incluem informação financeira histórica
histórica fundamental fundamental selecionada do Grupo a 31 de dezembro dos anos findos
selecionada sobre a em 31 de Dezembro de 2011, 2012 e 2013, tal como extráıda da

informação financeira histórica.

Demonstração de Resultados Consolidados combinados

Ano findo em 31 dezembro

2011 2012 2013

(E milhares)

Vendas e prestações de serviços . . 590.525 727.167 1.005.306
Outros proveitos . . . . . . . . . . . . . 34.970 42.681 19.328
Custos das mercadorias e dos
subcontratos . . . . . . . . . . . . . . . . (298.698) (333.209) (409.055)
Fornecimentos e serviços externos (104.217) (146.909) (216.395)
Custos com o pessoal . . . . . . . . . (84.938) (121.233) (147.766)
Outros proveitos/(custos)
operacionais . . . . . . . . . . . . . . . . (9.526) (10.480) (8.563)
Amortizações . . . . . . . . . . . . . . . (30.811) (38.537) (49.295)
Provisões e perdas de imparidade . (2.909) (3.215) (1.773)

Resultado operacional . . . . . . . . . 94.396 116.266 191.787

Proveitos e ganhos financeiras . . . 8.860 5.547 12.227
Custos e perdas financeiras . . . . . (21.260) (39.846) (69.175)
Ganhos/(perdas) em empresas
associadas e conjuntamente
controladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 8.958 121
Imposto sobre o rendimento . . . . (6.728) (12.291) (30.008)

Resultado ĺıquido consolidado do
exerćıcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.267 78.633 104.950

Atribúıdos:
A interesses não controlados . . 28.053 30.788 28.783

Ao Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . 52.214 47.845 76.167

Demonstração consolidada da Posição Financeira combinada

Ano findo em 31 dezembro

2011 2012 2013

(E milhares)

Ativos
Não-correntes . . . . . . . . . . . . . . 201.638 341.359 399.732
Correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.644 1.052.016 1.241.333

Total de ativos . . . . . . . . . . . . . 1.155.282 1.393.376 1.641.065

Total do capital próprio dos
acionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.223 288.380 355.631
Passivos
Não-correntes . . . . . . . . . . . . . . 110.916 160.749 189.651
Correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.143 944.246 1.095.783

Total de passivos . . . . . . . . . . . 843.059 1.104.995 1.285.433

Total de capitais próprios e
passivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155.282 1.393.376 1.641.065



Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa combinados

Ano findo em 31 dezembro

2011 2012 2013

(E milhares)

Fluxo de caixa ĺıquido das atividades
operacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.518 88.139 30.831

Fluxo de caixa ĺıquido de atividades
de investimento . . . . . . . . . . . . . . . . 33.738 (52.380) (30.228)

Fluxo de caixa ĺıquido de atividades
de financiamento . . . . . . . . . . . . . . . (11.482) (40.264) 41.200

Variações de caixa e seus
equivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.774 (4.504) 41.803
Variações decorrentes alterações no
peŕımetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 402 1.470
Efeito da taxa de câmbio . . . . . . . . . 1.868 494 (9.464)
Caixa e seus equivalentes no ińıcio
do exerćıcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.665 120.312 116.704

Caixa e seus equivalentes no final do
exerćıcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.312 116.704 150.513

B.8 Informação financeira pro A demonstração de ativos ĺıquidos pro forma consolidada e não
forma fundamental auditada abaixo descrita foi preparada para ilustrar o efeito das
selecionada receitas ĺıquidas da emissão de ações no âmbito da Oferta Global nos

ativos ĺıquidos do Grupo caso a Oferta Global tivesse tido lugar em 31
de março de 2014. A informação não auditada, que foi produzida
somente com um propósito ilustrativo, apresenta um cenário
meramente hipotético, não representando, consequentemente, a atual
posição financeira ou resultados do Grupo.



Ajustamentos
O Grupo a relacionados Total pro

31 de março com a Oferta forma não
de 2014(1) Global(2) auditado(3)

(E milhares)
Ativos
Não-correntes
Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . 37.526 — 37.526
Ativos intanǵıveis . . . . . . . . . . 1.802 — 1.802
Ativos tanǵıveis . . . . . . . . . . . 253.420 — 253.420
Investimentos financeiros em
equivalência patrimonial . . . . . 686 — 686
Investimentos financeiros
dispońıveis para venda . . . . . . 43.091 — 43.091
Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105 — 1.105
Ativos por impostos diferidos . 60 — 60
Caixa e seus equivalentes a
prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.564 — 53.564

391.254 — 391.254

Correntes
Inventários . . . . . . . . . . . . . . 71.393 — 71.393
Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . 721.628 — 721.628
Outros devedores . . . . . . . . . . 246.587 — 246.587
Impostos a receber . . . . . . . . . 24.427 — 24.427
Outros ativos correntes . . . . . . 64.117 — 64.117
Caixa e seus equivalentes
depósitos à vista . . . . . . . . . . 107.361 165.682 273.043
Caixa e seus equivalentes a
prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.379 — 30.379

1.265.892 165.682 1.431.574

Total de ativos . . . . . . . . . . . . 1.657.146 165.682 1.822.828

Passivos
Não-correntes
Endividamento . . . . . . . . . . . 126.780 — 126.780
Fornecedores e Credores
diversos . . . . . . . . . . . . . . . . 60.654 — 60.654
Provisões . . . . . . . . . . . . . . . 3.044 — 3.044
Deferred tax liabilities . . . . . . 3.086 — 3.086

193.565 — 193.565

Correntes
Endividamentos . . . . . . . . . . . 192.561 — 192.561
Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . 198.222 — 198.222
Outros credores . . . . . . . . . . . 375.411 — 375.411
Impostos a pagar . . . . . . . . . . 59.557 — 59.557
Outros passivos correntes . . . . 294.904 — 294.904

1.120.655 — 1.120.655

Total de passivos . . . . . . . . . . 1.314.220 — 1.314.220

Ativos ĺıquidos . . . . . . . . . . . 342.926 165.682 508.608

(1) A informação financeira do Grupo foi extráıda, sem ajustamentos substanciais, da
informação financeira histórica combinada e consolidada do Grupo a 31 de
março de 2014.

(2) Este ajustamento foi feito com o propósito de refletir o montante equivalente em
euros de receitas ĺıquidas esperadas da emissão de ações no âmbito da Oferta
Global, a receber pelo Grupo, de A165,7 milhões (pressupondo que o número
máximo de Ações é emitido no âmbito da Oferta Preferencial por um preço
correspondente ao valor médio do Intervalo de Preço), sendo as receitas ĺıquidas
a diferença entre a receita bruta de A188,4 milhões e os honorários e despesas
previstos relacionados com a Oferta Global de A22,7 milhões. Montantes
convertidos para euros utilizando a taxa de câmbio de 31 de março de 2014.

(3) Não foi feito nenhum ajustamento com o objetivo de refletir os resultados
comerciais do Grupo desde 31 de março de 2014.



B.9 Previsão/Estimativa de Não aplicável. Não foi inclúıda no Prospeto nenhuma previsão ou
lucros estimativa de lucros.

B.10 Reservas expressas no Não aplicável. Não há qualquer reserva no relatório da Deloitte &
relatório de auditoria das Associados, SROC, S.A. (os ‘‘Auditores Externos’’) nas informações
informações financeiras financeiras históricas da Entidade-Mãe.
históricas

B.11 Explicação se o Capital de Não aplicável. A Sociedade considera que o Grupo tem capital de
Exploração for insuficiente exploração suficiente para as suas necessidades atuais, ou seja,

durante pelo menos 12 meses após a data de publicação do Prospeto.

Secção C—Valores Mobiliários

C.1 Tipos, categorias e número A Ações são ações ordinárias no capital da Sociedade. Na Oferta
de identificação dos Global (i) a Sociedade vai oferecer até 15.000.000 Ações Ordinárias, a
valores mobiliários emitir, representativas de até 13,0 por cento do capital social

ordinário emitido da Sociedade no momento da Admissão e (ii) o
Acionista Alienante irá oferecer até 20.000.000 Ações Ordinárias já
emitidas representativas de até 17,4 por cento do capital social
ordinário emitido no momento da admissão ao segmento ‘‘standard’’
da Lista Oficial da UK Financial Conduct Authority e à negociação no
‘‘main market for listed securities’’ da Bolsa de Valores de Londres (em
conjunto, a ‘‘Admissão’’). Adicionalmente, serão disponibilizadas pelo
Acionista Alienante até 5.250.000 Ações, nos termos da Opção de
Over-allotment.

Quando admitidas à negociação, as Ações serão registadas com o
código ISIN NL0010831095 e o número SEDOL BN8SZ01.

C.2 Moeda em que os valores As Ações serão denominadas em euros e admitidas a negociação em
mobiliários são emitidos libras esterlinas.

C.3 Número de ações emitidas Na data deste Prospeto, foram emitidas e estão em circulação
e valor nominal 100.000.000 Ações Ordinárias, com o valor nominal de A1.00 cada. No

âmbito da Oferta Global serão emitidas pela Sociedade até 15.000.000
Ações Ordinárias.

C.4 Direitos associados aos As Ações serão, na data da Admissão, graduadas pari passu para
valores mobiliários todos os efeitos, bem como em relação a todos os dividendos e outras

distribuições declarados posteriormente, declarados ou pagos sobre o
capital social ordinário da Sociedade.

Cada Ação confere ao seu titular (o ‘‘Acionista’’) um voto na
Assembleia Geral de Acionistas (a ‘‘Assembleia Geral’’). Não existem
restrições ao exerćıcio dos direitos de voto. Cada Acionista tem um
direito de preferência proporcional ao valor nominal agregado das
suas ações aquando da emissão de novas Ações Ordinárias. Entre as
exceções ao direito de preferência a emissão de Ações Ordinárias
incluem-se emissões (i) dirigidas à subscrição por empregados da
Sociedade ou a qualquer membro do Grupo e (ii) com realização em
espécie. A Assembleia Geral poderá deliberar a limitação ou
supressão do direito de preferência, sendo que, para que a
deliberação seja aprovada, serão necessários pelo menos dois terços
dos votos emitidos no caso de menos de metade do capital social
emitido estar representado na Assembleia Geral.



A Assembleia Geral poderá delegar a sua competência para aprovar a
emissão de Ações Ordinárias no conselho de administração da
Sociedade (o ‘‘Conselho de Administração’’) por um peŕıodo de
tempo determinado, não superior a cinco anos. O Conselho de
Administração também poderá limitar ou excluir qualquer direito de
preferência se o Conselho de Administração for designado e
autorizado a fazê-lo de acordo com deliberação da Assembleia Geral
que o estabeleça, por um peŕıodo não superior a cinco anos. O
Conselho de Administração está atualmente autorizado a deliberar a
emissão de Ações Ordinárias e a limitar ou excluir direitos de
preferência no âmbito da Oferta Global por um peŕıodo que termina
na data do encerramento da Oferta Global (inclusive).
Adicionalmente, o Conselho de Administração foi autorizado a
deliberar a emissão de Ações Ordinárias, a concessão de direitos de
subscrição de Ações Ordinárias e a limitação ou supressão dos
direitos de preferência relativos à emissão de Ações Ordinárias. Esta
última autorização foi concedida por um peŕıodo de dezoito meses
começando na data após a data do encerramento da Oferta Global,
estando sujeita aos limites de 10 por cento do número de Ações
Ordinárias emitidas e em circulação na data posterior ao
encerramento da Oferta Global. De acordo com esta autorização, o
Conselho de Administração está vinculado a, em caso de emissão de
(direitos de subscrição de) Ações Ordinárias durante o referido
peŕıodo, conceder aos investidores qualificados, tal como definidos no
artigo 1:1 do Dutch Financial Supervision Act, que sejam residentes no
Espaço Económico Europeu, que detenham Ações Ordinárias (ou
Depositary Interests ou certificados de depósito que representem tais
Ações Ordinárias) a oportunidade de subscrever tais (direitos de
subscrição de) Ações Ordinárias pelo menos na proporção da sua
respetiva participação no capital da Sociedade.

C.5 Eventuais restrições à livre As Ações serão livremente transmisśıveis de acordo com os estatutos
transferência das Ações da Sociedade.

Contudo, a oferta das Ações a pessoas localizadas, residentes, cidadãs
ou que tenham domićılio registado em outros páıses que não a
Holanda, o Reino Unido ou Portugal, bem como a transferência de
Ações para jurisdições que não a Holanda, o Reino Unido ou
Portugal, poderão estar sujeitas a regulamentações ou restrições
espećıficas.

C.6 Admissão à negociação Foi apresentado um pedido de admissão à negociação das Ações no
mercado principal para valores mobiliários admitidos à negociação do
London Stock Exchange com o śımbolo MEAF.

C.7 Poĺıtica de dividendos Como sociedade holding, a capacidade da Sociedade para pagar
dividendos e efetuar distribuições depende, em primeiro lugar, da
receção de dividendos e distribuições das suas subsidiárias. O
pagamento de dividendos e distribuições pelas subsidiárias da
Sociedade está dependente da suficiência dos ganhos, fluxos de caixa
e reservas distribúıveis das subsidiárias bem como de outras posśıveis
restrições à capacidade das subsidiárias de fazer pagamentos e
distribuições à Sociedade.



O Conselho de Administração pretende seguir uma poĺıtica de
dividendos progressiva para remuneração dos acionistas, fazendo-o
através da análise de uma série de condições, incluindo as operações
futuras da Sociedade e a sua rentabilidade, requisitos de investimento
de capital, condições gerais de financiamento, restrições legais e
contratuais, bem como outros fatores que possa considerar relevantes.
Considerando as projeções a médio prazo da performance do Grupo,
o Conselho de Administração pretende conferir um grau de
estabilidade apropriado aos pagamentos de dividendos. A Sociedade
espera atingir um rácio de payout de no mı́nimo 50 por cento e no
máximo 75 por cento. O rácio de payout é calculado com base no
resultado ĺıquido ajustado por fatores extraordinários e não
recorrentes significativos. Se aplicado, este ajustamento será
explicado separadamente no relatório anual da Sociedade.

Secção D—Riscos

D.1 Principais riscos espećıficos As operações do Grupo nos mercados emergentes do continente
do Grupo ou do seu setor Africano expõem os negócios do Grupo a riscos associados às
de atividade condições sociais, económicas e poĺıticas desses mercados, o que

poderá ter um efeito substancial adverso nos negócios, condição
financeira e resultados operacionais do Grupo.

Os resultados operacionais do Grupo dependem da adjudicação, e do
momento da mesma, de novos contratos, sendo que a falha em
garantir tais adjudicações ou atrasos nos momentos de adjudicação
das mesmas poderá ter um efeito substancial adverso nos negócios,
condição financeira e resultados operacionais do Grupo.

A indústria da construção é altamente competitiva, o que poderá
influenciar as margens e as receitas do Grupo e o que, por seu turno,
poderá ter um efeito substancial adverso nos negócios, condição
financeira e resultados operacionais do Grupo.

A carteira de encomendas do Grupo não é necessariamente indicativa
das suas receitas ou resultados operacionais futuros, sendo que
quaisquer alterações na carteira de encomendas poderão ter um
efeito substancial adverso nos negócios, condição financeira e
resultados operacionais do Grupo.

O Grupo está dependente das poĺıticas de investimento de entidades
supranacionais e autoridades públicas, sendo que quaisquer
alterações em tais poĺıticas poderão ter um efeito substancial adverso
nos negócios, condição financeira e resultados operacionais do
Grupo.

As operações do Grupo em determinadas jurisdições estão
dependentes de clientes do setor público e sujeitas aos riscos
relacionados, o que poderá ter um efeito substancial adverso nos
negócios, condição financeira e resultados operacionais do Grupo.

O Grupo concorre a grandes projetos de longo prazo, pelos quais
assume riscos técnicos, de custos, de finalização e outros riscos
impreviśıveis que poderão ter um efeito substancial adverso nos
negócios, condição financeira e resultados operacionais do Grupo.

Os resultados operacionais do Grupo são afetados pela natureza
ćıclica da indústria da construção e quaisquer cancelamentos ou
atrasos consequentes dessa natureza ćıclica poderão ter um efeito
substancial adverso nos negócios, condição financeira e resultados
operacionais do Grupo.



O Grupo depende dos seus parceiros para executar os seus contratos
e qualquer incumprimento por parte daqueles poderá ter um efeito
material adverso nos negócios, condição financeira e resultados
operacionais do Grupo.

O Grupo está exposto a riscos de contraparte e poderá incorrer em
perdas por força dessa mesma exposição, o que poderá ter um efeito
substancial adverso nos negócios, condição financeira e resultados
operacionais do Grupo.

Os negócios do Grupo estão dependentes da sua capacidade de atrair
e reter trabalhadores-chave e qualquer incapacidade em manter essa
atração e retenção poderá ter um efeito substancial adverso nos
negócios, condição financeira e resultados operacionais do Grupo.

D.3 Principais riscos espećıficos As Ações não foram previamente transacionadas em bolsa e não há
dos valores mobiliários garantias de que se desenvolverá um mercado ativo e ĺıquido para as

Ações Ordinárias. O preço das ações da Sociedade poderá flutuar
significativamente e os investidores estão sujeitos à perda da
totalidade ou parte do seu investimento. Vendas futuras das Ações
Ordinárias pelos Acionistas existentes da Sociedade poderão
depreciar o valor das Ações.

Aos Acionistas fora dos Páıses Baixos poderá não ser permitido o
exerćıcio dos seus direitos de preferência em caso de aumento de
capital da Sociedade ou em caso de emissão de direitos de subscrição
das Ações Ordinárias.

Após a Oferta Global, a Entidade-Mãe estará em posição de poder
exercer influência significativa na Sociedade. Os interesses da
Entidade-Mãe poderão diferir dos interesses dos outros Acionistas da
Sociedade.

Os titulares de certificados de depósito escriturais que representam
direitos às Ações e que podem ser liquidados eletronicamente e ser
detidos através da CREST, tal como emitidos pela Computershare
Investor Services PLC (o ‘‘Depositário’’), que detém os valores
mobiliários subjacentes por conta dos investidores (os ‘‘Depositary
Interests’’) não disporão de determinados direitos associados às Ações
subjacentes e dependem do Depositário, ou de outra entidade
depositária, tanto para o exerćıcio de tais direitos em seu benef́ıcio,
como para autorizar o Depositário a exercê-los em seu benef́ıcio.

Secção E—Oferta

E.1 Receitas ĺıquidas totais e Pressupondo que o Preço da Oferta (tal como definido abaixo) é
estimativa das despesas definido no ponto médio do Intervalo de Preço (tal como definido
totais da Oferta Global, abaixo) e que o número máximo de Ações é emitido pela Sociedade e
incluindo estimativa de vendido na Oferta Preferencial (como definida abaixo), a Sociedade
despesas cobradas aos estima que vai encaixar receitas ĺıquidas da Oferta Global no valor
investidores aproximado de £137,8 milhões, depois de deduzidas as despesas. A

Sociedade não receberá quaisquer receitas provindas da venda de
Ações existentes por parte da Acionista Alienante.

Pressupondo que o Preço da Oferta é definido no ponto médio do
Intervalo de Preço, que o número máximo de Ações é vendido pela
Acionista Alienante e que a Opção de Over-Allotment é exercida por
inteiro, é estimado que a Acionista Alienante encaixe neceitas
ĺıquidas provindas da Oferta Institucional de aproximadamente
£260,5 milhões, depois de deduzidas as despesas. Tal como referido
abaixo, parte das receitas a serem recebidas pela Acionista Alienante
poderão ser atribúıdas aos Destinatários do Dividendo Especial ME
SGPS (tal como abaixo definido) que solicitaram a utilização do



Mecanismo de Liquidez do Dividendo Especial (tal como abaixo
definido).

A Sociedade e a Acionista Alienante pagarão comissões e despesas
num valor estimado de £20,3 milhões (excluindo quaisquer montantes
referentes a IVA) no que respeita à Oferta Global, pressupondo que a
Sociedade paga a parte discricionária da comissão dos Bancos (tal
como abaixo definido) e os elementos discricionários de outras
comissões de assessoria.

E.2 Motivos da Oferta Global • Expandir as atividades de Construção e Engenharia core na África
e afetação das receitas Subsariana, com particular ênfase na região da CDAA;

• Expandir as atividades em Angola, Malawi e Moçambique na
Loǵıstica e Ambiente e Serviços;

• Diversificar as suas operações e aumentar a proporção da carteira
de encomendas de clientes privados (principalmente os clientes dos
setores de petróleo, gás e mineiro) e de projetos financiados por
entidades multilaterais;

• Financiar despesas de capital relacionadas com projetos de grande
escala no setor petroĺıfero, do gás e de serviços mineiros para
grupos multinacionais, e

• Financiar as necessidades de fundo de maneio para os projetos
futuros da Sociedade.

E.3 Termos e condições da A Oferta Global
Oferta Global A Oferta Global consiste na oferta, por parte da Sociedade, de até

15.000.000 Ações a emitir e na oferta de até 20.000.000 Ações já
emitidas, por parte da Acionista Alienante.

No âmbito da Oferta Global, todas as Ações serão vendidas a um
preço (‘‘Preço da Oferta’’) que será definido dentro do Intervalo de
Preço (tal como abaixo definido) e que, em conjunto com o número
certo de Ações que serão oferecidas no âmbito da Oferta Global, será
determinado pela Sociedade e pela Acionista Alienante, após
consulta com o Standard Bank. Vários fatores serão considerados no
processo de determinação do Preço da Oferta e das bases de alocação
de Ações no âmbito da Oferta Global, incluindo o ńıvel e a natureza
da procura pelas Ações e o objetivo de encorajamento do
desenvolvimento de um mercado eficiente e ĺıquido após a Admissão.

A Oferta Global compreende uma Oferta Preferencial e uma Oferta
Institucional. No âmbito da Oferta Preferencial, serão oferecidas até
15.000.000 Ações Ordinárias a investidores que estejam registados
como titulares de ações ordinárias do capital social da Entidade-Mãe
a 20 de junho de 2014 (‘‘Data de Registo’’) e a quem possa ser feita a
Oferta Preferencial sem que tal constitua uma violação das leis de
valores mobiliários em qualquer jurisdição, (sendo tais titulares
doravante referidos como ‘‘Acionistas Eleǵıveis ME SGPS’’). No
âmbito da Oferta Institucional serão oferecidas até 20.000.000 Ações
Ordinárias a investidores qualificados em Portugal e em determinadas
outras jurisdições. O número de Ações a ser oferecido pela Acionista
Alienante dependerá, entre outros fatores, do número de Ações que
os Destinatários do Dividendo Especial ME SGPS (tal como definido
abaixo) aceitarem que sejam alienadas pela Acionista Alienante no
âmbito da Oferta Institucional, podendo ser menos do que o máximo
ou até zero.

A concretização da Oferta Global (incluindo a Oferta Preferencial)
estará sujeita à determinação do Preço de Oferta, à satisfação das



condições do Contrato de Underwriting, incluindo a ocorrência da
Admissão, e à continuação em vigor do Contrato de Underwriting. A
Oferta Global não pode cessar uma vez que a negociação
incondicional tenha começado.

As Ações serão oferecidas (i) nos Estados Unidos a compradores
institucionais qualificados ou ‘‘QIBs’’ no âmbito dos requisitos de
isenção de registo do US Securities Act de 1993 (o ‘‘Securities Act’’) de
acordo com a Rule 144A (‘‘Rule 144A’’) do Securities Act, ou no
âmbito de qualquer outra isenção de registo, ou numa transação não
sujeita a registo, nos termos do Securities Act, e (ii) fora dos Estados
Unidos a certas pessoas em transações offshore, tal com definido e de
acordo com a Regulation S do Securities Act. A Oferta Global é feita
apenas nas jurisdições nas quais, e apenas às pessoas a quem, as
ofertas e vendas das Ações possam ser feitas legalmente.

Opção de Over-allotment

A Acionista Alienante concedeu ao Standard Bank plc (‘‘Standard
Bank’’ ou ‘‘Coordenador Global Único’’), como gestor de
estabilização (stabilizing manager) (o ‘‘Gestor de Estabilização’’), e em
nome do Standard Bank, Banco Esṕırito Santo de Investimento, S.A.,
Banco BPI, S.A. (diretamente e através do BPI Capital Africa
(Pty) Ltd.), Banco Comercial Português, S.A., Caixa—Banco de
Investimento, S.A., Banco Finantia S.A., BNP PARIBAS e do Nau
Securities Limited (em conjunto, os ‘‘Bancos’’) a Opção de
Over-allotment, exerćıvel por um peŕıodo de 30 dias após a data em
que começar a negociação condicional (conditional dealings), opção
que permite que o Gestor de Estabilização compre, ao Preço da
Oferta, até 5.250.000 Ações adicionais (as ‘‘Ações Over-allotment’’)
para cobrir alocações adicionais ou posições a descoberto, se
existirem, relacionadas com a Oferta Global.

Peŕıodo da Oferta Preferencial e Peŕıodo da Oferta Institucional

O peŕıodo de oferta da Oferta Preferencial começará às 8:30 horas
(hora de Lisboa) do dia 27 de junho de 2014 e espera-se que termine
às 15:00 (hora de Lisboa) do dia 9 de julho de 2014 (o ‘‘Peŕıodo da
Oferta Preferencial’’) e o peŕıodo de oferta da Oferta Institucional
começará às 8:00 (hora de Londres) do dia 26 de junho de 2014 e
espera-se que não termine após às 15:00 (hora de Lisboa) do dia 10 de
julho de 2014 (o ‘‘Peŕıodo da Oferta Institucional’’), embora com
sujeição a qualquer aceleração ou extensão do calendário da Oferta
Global.

Preço de Oferta e Número de Ações

O Preço de Oferta será determinado pela Sociedade e pela Acionista
Alienante, em consulta com o Standard Bank, dentro do Intervalo de
Preço, depois do fim do Peŕıodo da Oferta Institucional, baseando-se
no processo de book-building e tendo em consideração um número de
fatores, incluindo o ńıvel e a natureza da procura pelas Ações e o
objetivo de encorajamento do desenvolvimento de um mercado
eficiente e ĺıquido após a Admissão. O Preço da Oferta será
estabelecido num ńıvel determinado de acordo com estes
compromissos, tendo em conta manifestações de interesse recebidas
(tanto antes como depois dos referidos peŕıodos) de pessoas
(incluindo criadores de mercado e gestores de fundos) relacionados
com os Bancos. O Preço de Oferta e o exato número de Ações serão
especificados numa declaração de preço (‘‘Declaração de Preço’’),
que será depositada junto da AFM, notificada à CMVM e publicada
num comunicado no śıtio da Sociedade e nos serviços de informação



das entidades reguladoras relevantes (incluindo no site da CMVM,
em www.cmvm.pt). Na medida em que a lei o permita, a Sociedade, a
Acionista Alienante e o Coordenador Global Único reservam-se o
direito de aumentar ou diminuir o número de Ações oferecidas na
Oferta Global, e/ou aumentar ou diminuir o máximo do Intervalo de
Preço a qualquer momento antes de fim do Peŕıodo da Oferta
Preferencial, sendo que tal aumento ou diminuição, consoante o caso,
será anunciado num comunicado no śıtio da Sociedade e nos serviços
de informação das entidades reguladoras relevantes (incluindo no site
da CMVM, em www.cmvm.pt). Qualquer aumento no número de
Ações e/ou alteração do Intervalo de Preço poderá resultar na
extensão do Peŕıodo da Oferta Preferencial e/ou do Peŕıodo da Oferta
Institucional.

Atribuição

Espera-se que a atribuição das Ações tenha lugar após o final do
Peŕıodo da Oferta Institucional a 10 de julho 2014, com sujeição à
aceleração ou extensão do calendário da Oferta Global.

A atribuição de Ações na Oferta Institucional basear-se-á na procura
dos investidores institucionais no âmbito da Oferta Institucional. Com
sujeição à procura institucional, todas as Ações que não forem
subscritas na Oferta Preferencial em resultado da subscrição por
Acionistas Eleǵıveis ME SGPS nos termos da sua alocação prioritária
poderão ser alocadas à Oferta Institucional. Se existirem quaisquer
Ações que não sejam subscritas na Oferta Preferencial e que sejam
alocadas à Oferta Institucional, a dimensão da Oferta Institucional
poderá aumentar nessa medida. Caso a procura para a subscrição de
todas as Ações ao Preço de Oferta seja insuficiente, então as ações a
emitir serão alocadas em primeiro lugar e, dependendo da procura,
serão então alocadas as ações oferecidas pela Acionista Alienante.

Os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS que subscreverem Ações na Oferta
Preferencial apenas poderão colocar as suas ordens junto dos
intermediários financeiros nos quais estejam registadas as suas ações
da ME SGPS. Aquando da colocação das suas ordens de subscrição,
os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS poderão designar terceiros
(nominees) para subscrever a totalidade ou parte das Ações a que têm
direito de subscrever de acordo com a Oferta Preferencial, desde que
tal entidade tenha uma conta de registo de valores mobiliários junto
do mesmo intermediário financeiro que receba a ordem, diretamente
ou através de um depositário, e desde que tal aquisição não constitua
uma violação das leis de valores mobiliários de alguma jurisdição.

Cada Acionista Eleǵıvel ME SGPS poderá colocar mais do que uma
ordem de subscrição no âmbito da Oferta Preferencial (com o
máximo de uma ordem de subscrição por intermediário financeiro
junto do qual as ações ME SGPS de tal Acionista Eleǵıvel ME SGPS
estejam registadas). Os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS terão direito a
subscrever ao Preço de Oferta um número de Ações a ser
determinado através da multiplicação do número de ações ME SGPS
de que forem titulares na Data de Registo por 0,073300995,
arredondando-se o resultado por defeito. Se todos os Acionistas
Eleǵıveis ME SGPS subscreverem o número total de Ações a que têm
direito, será vendido um máximo de 15.000.000 Ações Ordinárias no
âmbito da Oferta Preferencial.

Os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS poderão colocar ordens excedentes
em relação ao número de Ações a que teriam direito nos termos do
seu direito prioritário, sujeito a um limite máximo de Ações que, em
conjunto com as Ações que cada Acionista Eleǵıvel ME SGPS



subscreveu em consequência do seu direito de alocação preferencial,
não exceda o número máximo de Ações a oferecer no âmbito da
Oferta Preferencial. Os pedidos de subscrição de Ações adicionais
deverão ser feitos em conjunto com os pedidos de subscrição de
Ações nos termos do direito prioritário dos Acionistas Eleǵıveis ME
SGPS. Após a atribuição de Ações aos Acionistas Eleǵıveis ME SGPS
de acordo com o seu direito de alocação preferencial, e com sujeição
à decisão da Sociedade e do Coordenador Global Único, na sua
inteira discricionariedade, as Ações que permanecerem por
subscrever no âmbito da Oferta Preferencial poderão ser, mas não
serão necessariamente, adicionadas ao número de Ações a serem
atribúıdas nos termos da Oferta Institucional e/ou permanecerão
dispońıveis para serem atribúıdas aos pedidos de subscrição adicional
feitos pelos Acionistas Eleǵıveis ME SGPS nos termos da Oferta
Preferencial. Se quaisquer Ações permanecerem dispońıveis para
serem atribúıdas aos pedidos de subscrição adicional feitos nos termos
da Oferta Preferencial, a atribuição de tais Ações deverá ser feita
proporcionalmente ao número de Ações adicionais requeridas por
cada Acionista Eleǵıvel ME SGPS, com arredondamento por defeito.
As Ações que remanescerem em resultado dos processos de alocação
anteriores serão atribúıdas por sorteio entre todos os pedidos de
subscrição adicional.

Os intermediários financeiros são responsáveis pelo controlo, precisão
e autenticidade da informação apresentada para apuramento dos
resultados da Oferta Preferencial, no que diz respeito aos Eleǵıveis
Qualificados ME SGPS e ao direito destes a participar na Oferta
Preferencial, de acordo com a sua participação na Mota-Engil SGPS
em 20 de junho de 2014, nos termos dos requisitos impostos pelas
condições da Oferta Preferencial.

Contrato de Underwriting

O contrato de underwriting celebrado entre a Sociedade, a Acionista
Alienante, os membros do Conselho de Administração da Sociedade
(‘‘Administradores’’) e os Bancos em 26 de junho 2014 (o ‘‘Contrato
de Subscrição’’) dispõe que as obrigações dos Bancos (i) no âmbito da
Oferta Institucional, de procurar compradores ou, caso não seja
posśıvel, de comprarem eles próprios as Ações, (ii) no contexto da
Oferta Preferencial, de procurar a colocação de Ações junto de
subscritores em que os Bancos hajam colocado tais Ações e (iii) se
aplicável, as Ações objeto da Opção de Over-Allotment, oferecidas na
Oferta Institucional, estão sujeitas, entre outras condições, à:
(i) celebração de um Pricing Memorandum entre a Sociedade, a
Acionista Alienante e os Bancos, que conterá o Preço da Oferta e o
número final de Ações, (ii) receção de opiniões de advogados em
relação a determinados assuntos juŕıdicos, (iii) receção das habituais
cartas de conforto de Auditores Externos e certificados de diretores
(iv) inexistência de suspensão da negociação na London Stock
Exchange ou em outros determinados mercados (v) ausência de
alterações substanciais adversas nas condição financeira, de negócios
e de mercado da Sociedade e (vi) outras condições. A Oferta
Preferencial não é objeto de subscrição ao abrigo do contrato de
underwriting.

Pagamento e entrega

O preço a pagar pelas Ações subscritas no âmbito da Oferta
Preferencial deverá ser depositado, integralmente e em numerário, na
data de colocação da ordem de subscrição de cada Acionista Eleǵıvel
ME SGPS relevante, sendo considerado para o respetivo cálculo o



número máximo de Ações que podem ser atribúıdas ao Acionista
Eleǵıveis ME SGPS relevante, considerando o correspondente direito
prioritário e quaisquer ordens adicionais e o preço máximo pagável a
respeito de tais Ações. Os investidores serão reembolsados através do
seu intermediário financeiro no caso de não lhes serem atribúıdas
ordens em excesso. Os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS que
subscrevam Ações na Oferta Preferencial suportarão também
quaisquer valores cobrados pelo intermediário financeiro a quem foi
dada a ordem de subscrição.

Os intermediários financeiros que recebam ordens de Acionistas
Eleǵıveis ME SGPS ou de terceiros por estes designados para efeitos
da subscrição de ações na Oferta Preferencial deverão transferir o
preço devido pelas ações subscritas na Oferta Preferencial para o
Caixa—Banco de Investimento, S.A. e providenciar ao Caixa—Banco
de Investimento, S.A. e ao Banco Comercial Português, S.A. (os
‘‘Joint Bookrunners da Oferta Preferencial’’) os detalhes da conta
CREST onde as ações devem ser entregues, em qualquer dos casos, o
mais tardar até às 14:00 horas (hora de Lisboa) do dia útil anterior à
Admissão.

Cada Acionista Eleǵıvel ME SGPS ou terceiro por ele designado,
deve ter em conta que as suas ordens de subscrição não serão
satisfeitas e nenhuma Ação será creditada nas suas contas de valores
mobiliários, a menos que (i) o preço devido pelas ações seja recebido
na conta do Caixa—Banco de Investimento, S.A. e (ii) os detalhes da
conta CREST relevante de cada intermediário financeiro onde as
Ações devam ser entregues, sejam fornecidos aos Joint Bookrunners
da Oferta Preferencial, em qualquer dos casos, o mais tardar até às
14:00 horas (hora de Lisboa) do dia útil anterior à Admissão.

Os intermediários financeiros devem ter em conta que as Ações
subscritas no âmbito da Oferta Preferencial serão entregues na data
da Admissão na conta CREST relevante do intermediário financeiro
e cada intermediário financeiro será responsável por creditar o
montante correspondente de Ações nas contas CREST relevante de
cada Acionista Eleǵıvel ME SGPS ou terceiro por ele designado para
esse efeito.

Os Joint Bookrunners da Oferta Preferencial em caso algum serão
responsáveis face aos Acionistas Eleǵıveis ME SGPS, a terceiros por
eles designados, à Sociedade, ao Acionista Alienante ou aos
intermediários financeiros relevantes pela frustração da subscrição
das Ações.

Os Acionistas Eleǵıveis ME SGPS deverão informar-se com os seus
intermediários financeiros, antes da transmissão das suas ordens de
subscrição, dos custos totais cobrados por estes pelos serviços
associados à subscrição das Ações que serão negociadas na Lista
Oficial da UK Financial Conduct Authority e à sua futura titularidade e
transações no mercado secundário, que poderá ser significativamente
diferente dos montantes cobrados pelas ações admitidas a negociação
na Euronext Lisbon. Estes custos cobrados pelos intermediários
financeiros estão inclúıdos nos seus preçários, dispońıveis para
consulta no śıtio da CMVM, www.cmvm.pt.

Espera-se que o pagamento (em libras esterlinas) das Ações objeto da
Oferta Institucional tenha lugar por volta do dia 16 de julho de 2014 e
que o pagamento das Ações objeto da opção de Over-allotment nos
termos da Opção de Over-allotment, se tal opção tiver sido exercida
antes do fim do peŕıodo de exerćıcio da referida opção, seja feito em,
ou por volta de 8 de agosto de 2014.



A admissão ao segmento ‘‘standard’’ da Lista Oficial da UK Financial
Conduct Authority e à negociação no ‘‘main market for listed securities’’
da Bolsa de Valores de Londres implica que as ações da Mota-Engil
Africa estarão depositadas junto de um banco depositário e que serão
emitidos certificados escriturais em sua representação os quais, por
sua vez, são movimentados e liquidados por intermédio do sistema
CREST, pelo que as mesmas apenas poderão ser detidas e
movimentadas através de intermediários financeiros que
disponibilizem o acesso a este sistema de liquidação e compensação.
O CREST é um sistema que permite a liquidação escritural de valores
mobiliários negociados na London Stock Exchange

Espera-se que a Admissão se torne efetiva e que a negociação
incondicional das Ações na London Stock Exchange comece às 8:00
(hora de Londres) do dia 16 de julho de 2014. Todas as transações das
Ações antes do ińıcio da negociação incondicional serão realizadas
numa base de ‘‘when issued’’ e não terão efeito se a Admissão não
tiver lugar, sendo que tais transações serão da exclusiva
responsabilidade das partes envolvidas. Estas datas e horas poderão
ser alteradas sem aviso prévio.

Se a Admissão não tiver lugar, a Oferta Global poderá ser retirada,
caso em que todas as subscrições de Ações serão desconsideradas,
quaisquer atribuições feitas serão consideradas como nunca tendo
sido efetuadas e quaisquer pagamentos de subscrição feitos serão
devolvidos, sem juros ou outra compensação. Qualquer transação de
Ações anterior à Admissão será da exclusiva responsabilidade das
partes envolvidas.

A Acionista Alienante, a Sociedade e o Coordenador Global Único
reservam-se expressamente o direito de determinar, antes da
Admissão, a cessação da Oferta Institucional. Se tal direito for
exercido, a Oferta Institucional cessará e quaisquer montantes
recebidos no âmbito da Oferta Institucional serão devolvidos aos
investidores, sem juros ou outra compensação. Adicionalmente, e
para além das condições ao abrigo do Contrato de Subscrição tal
como acima descrito, a Sociedade e o Coordenador Global Único
reservam-se expressamente o direito de determinar, antes da
Admissão, a cessação da Oferta Preferencial, caso haja um aumento
dos riscos associados à Oferta Preferencial por força de uma alteração
impreviśıvel e substancial das circunstâncias que, de modo cognosćıvel
pelos destinatários, hajam fundado a decisão de lançamento da Oferta
Preferencial. A Oferta Preferencial só pode ser retirada no caso de a
CMVM o autorizar. Se a Sociedade exercer o referido direito de
terminar a Oferta Preferencial, a mesma cessará e quaisquer
montantes recebidos no âmbito da Oferta Preferencial serão
devolvidos aos investidores sem juros ou outra compensação.

Direito de Revogação

A Sociedade, a Acionista Alienante e o Coordenador Global Único
reservam-se o direito de (i) aumentar ou diminuir o número de Ações
oferecidas na Oferta Preferencial a qualquer momento, desde que em
momento anterior ao final do Peŕıodo da Oferta Preferencial e/ou
(ii) aumentar ou diminuir o número de Ações oferecidas na Oferta
Institucional a qualquer momento anterior ao fim do Peŕıodo de
Oferta Institucional (iii) e/ou aumentar ou diminuir o limite máximo
do Intervalo de Preço a qualquer momento, desde que num momento
anterior ao final do Peŕıodo da Oferta Preferencial, sendo que
qualquer aumento ou diminuição, consoante o caso, deverá ser
anunciado num comunicado no śıtio da Sociedade e nos serviços de



informação das entidades reguladoras relevantes (incluindo no site da
CMVM, em www.cmvm.pt). Qualquer aumento do número de Ações
oferecidas na Oferta Preferencial e/ou qualquer aumento do limite
máximo do Intervalo de Preço resultará na extensão do Peŕıodo da
Oferta Preferencial por dois dias úteis, sendo que os investidores que
tenham colocado ordens de subscrição de Ações anteriormente a tal
momento terão pelo menos dois dias úteis após a publicação do
comunicado para revogar as suas ordens para subscrever Ações no
âmbito da Oferta Preferencial. Se a ordem não for retirada dentro do
peŕıodo estipulado, todas as ofertas de aquisição das Ações na Oferta
Preferencial permanecerão válidas e vinculativas.

Adicionalmente, apenas nos termos da Oferta Preferencial, cada
Acionista Eleǵıvel ME SGPS poderá, através de comunicação ao
intermediário financeiro relevante, retirar uma ordem colocada em
qualquer momento anterior ao quinto dia antes do final do Peŕıodo
da Oferta Preferencial, ou seja, até ao dia 4 de julho de 2014.

No caso de ser requerido à Sociedade que publique qualquer adenda
ao prospeto, os subscritores que tiverem pedido a subscrição de Ações
no âmbito da Oferta Global deverão ter pelo menos dois dias úteis
depois da publicação da adenda ao prospeto relevante para retirar a
sua instrução de subscrição ou aquisição de Ações no âmbito da
Oferta Global na sua totalidade. O direito de revogação dos pedidos
de subscrição ou aquisição de Ações na Oferta Global nestas
circunstâncias estará dispońıvel a todos os investidores da Oferta
Global. Se a instrução não for revogada dentro do peŕıodo estipulado,
todas as ordens de subscrição ou aquisição de Ações na Oferta Global
permanecerão válidas e vinculativas.

Serão disponibilizados detalhes do procedimento de revogação de
pedidos caso seja publicada uma adenda ao prospeto.

Apuramento e divulgação dos resultados da Oferta Preferencial

Durante o peŕıodo da Oferta Preferencial, os intermediários
financeiros transmitirão diariamente à Euronext Lisbon todas as
ordens recebidas, bem como cancelamentos ou alterações das ordens
de subscrição recebidas, através do ‘‘Serviço de Centralização de
Ordens’’ (POS—Public Offers Service), durante o peŕıodo entre as 8:00
e as 17:30, hora de Lisboa. A confirmação das ordens recebidas será
divulgada pela Euronext Lisbon, através do mesmo sistema,
imediatamente depois de o ficheiro das ordens ser enviado. Os
intermediários financeiros deverão também enviar diariamente ao
Banco Comercial Português, S.A. e ao Caixa—Banco de
Investimento, S.A. o resultado da transmissão das ordens de
subscrição a partir do primeiro dia do peŕıodo de transmissão de
ordens.

Os resultados da Oferta Preferencial serão divulgados assim que o seu
apuramento esteja completo e publicados no śıtio da CMVM, em
www.cmvm.pt. Espera-se que o apuramento dos resultados ocorra em
11 de julho de 2014 ou data aproximada.

A liquidação f́ısica da Oferta Preferencial deverá ter lugar através do
registo nas contas de depósito de valores mobiliários dos investidores
mantidas pelos subscritores junto dos seus intermediários financeiros.



Dividendo Especial

Os Acionistas da ME SGPS aprovaram na Assembleia Geral de
Acionistas de 27 de dezembro de 2013 um dividendo especial
composto por Ações Ordinárias da Sociedade (‘‘Dividendo
Especial’’). Nos termos do Dividendo Especial, aos investidores que
estavam registados como titulares de ações ordinárias da ME SGPS a
22 de Janeiro de 2014 (‘‘Data de Destaque’’) foram atribúıdas
condicionalmente, proporcionalmente à sua participação no capital
social da ME SGPS na Data de Destaque, 20 milhões de Ações
Ordinárias da Sociedade, representativas de 20 por cento do capital
social emitido da Sociedade na Data de Destaque. Os referidos
investidores receberam direitos (‘‘Direitos ao Dividendo Especial’’)
que, caso o Dividendo Especial se torne incondicional, conferem aos
titulares dos Direitos ao Dividendo Especial (‘‘Destinatários do
Dividendo Especial ME SGPS’’) o direito de receber 0,10334084
Ações Ordinárias por cada Direito ao Dividendo Especial detido. O
Dividendo Especial está condicionado por determinados eventos, que
já se materializaram, e à Admissão. O Dividendo Especial será pago
na data da Admissão, ou pouco depois da mesma, e cessará caso a
admissão das ações da Sociedade à negociação em mercado
regulamentado a funcionar em Estado membro da União Europeia
não ocorra até 31 de Dezembro de 2014, estando sujeito aos impostos
aplicáveis.

Tal como deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas da ME
SGPS de 27 de dezembro de 2013, a ME SGPS decidiu conferir a
possibilidade de um mecanismo de liquidez para os Destinatários do
Dividendo Especial ME SGPS. Nos termos deste mecanismo, até ao
quinto dia do Peŕıodo da Oferta Preferencial, o dia 2 de julho de
2014, os Destinatários do Dividendo Especial ME SGPS terão a
oportunidade de habilitar a Sociedade para alienar, no contexto da
Oferta Institucional, um número de ações igual a todas ou parte das
ações da Sociedade a que tenham direito no âmbito daquela
atribuição, ficando os referidos beneficiários com o correspondente
direito a receber da Acionista Alienante o produto da respetiva
alienação, ĺıquido do valor da retenção na fonte que porventura venha
a ser aplicável e de outros custos que sejam devidos (‘‘Mecanismo de
Liquidez do Dividendo Especial’’).

Os Destinatários do Dividendo Especial ME SGPS que solicitem a
utilização deste mecanismo suportarão os custos associados a esta
venda, que foram fixados em 1 por cento do Preço da Oferta por
Ação. Esclarece-se que o número máximo de ações existentes a ser
oferecido pela Acionista Alienante no âmbito da Oferta Institucional
é estabelecido pressupondo que todas as Ações Ordinárias que são
objeto do Dividendo Especial serão disponibilizadas para a Oferta
Institucional, o que poderá não ser o caso. Da mesma forma, o
número máximo de ações existentes a serem oferecidas pela Acionista
Alienante na Oferta Institucional poderá ser reduzido, de acordo com
a decisão da Acionista Alienante.

E.4 Interesses significativos Certos Bancos e/ou as respetivas subsidiárias estiveram envolvidos, e
poderão no futuro estar envolvidas em atividades de banca comercial,
banca de investimentos e consultoria financeira e atividades
relacionadas, no decurso normal dos seus negócios, com a Sociedade,
com a Acionista Alienante ou com quaisquer partes relacionadas,
sendo que, no âmbito destes envolvimentos, receberam, e poderão
receber no futuro, comissões e honorários em termos habituais.



E.5 Acionista Alienante e Nos termos do Contrato de Underwriting, a Sociedade assumiu um
compromisso de compromisso de lock-up perante os Bancos (salvo certas exceções)
inalienabilidade (Lock-ups) por um peŕıodo de 180 dias após a Admissão e os Administradores e a

Acionista Alienante assumiram um compromisso de lock-up perante
os Bancos (salvo certas exceções) por um peŕıodo de 365 dias após a
Admissão. Adicionalmente, a sociedade Mota Gestão e Participações,
S.G.P.S., S.A. assumiu um compromisso de lock-up perante os Bancos
(salvo certas exceções) por um peŕıodo de 180 dias após a Admissão e
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota, Maria Manuela
Queirós Vasconceolos Mota dos Santos e Maria Teresa Queirós
Vasconcelos Mota Neves da Costa obrigaram-se perante os Bancos a
notificá-los caso tenham a intenção de alienar Ações e a levar a cabo
tais alienações de acordo com as exigências razoáveis dos Joint
Bookrunners da Oferta Institucional, de modo a assegurar o
desenvolvimento de um mercado eficiente para as Ações, em ambos
os casos por um prazo de 180 dias após a Admissão.

E.6 Diluição Nos termos da Oferta Global, e pressupondo que o número máximo
de Ações é emitido pela sociedade, a Acionista Alienante sofrerá uma
diluição de 30,4 por cento.

E.7 Despesas estimadas Não serão cobradas pela Sociedade quaisquer despesas aos
cobradas ao investidor pelo compradores das Ações.
Emitente


