
SUMÁRIO 

 

Os sumários são compostos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes elementos 

encontram-se numerados nas Secções A - E (A.1 - E.7).  

O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para este tipo de 

valores mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos têm de ser incluídos, poderão 

existir alguns hiatos na sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja exigível a inclusão de um determinado Elemento no sumário devido ao tipo de valores 

mobiliários e Emitente, é possível que não possa ser fornecida nenhuma informação relevante no que diz 

respeito a esse Elemento. Nesse caso, será incluída no sumário uma breve descrição do Elemento com a 

menção de “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 

 

Introdução 
Advertência no sentido de que: 

 este sumário deve ser lido como uma introdução ao prospeto; 

 qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa 

análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor; 

 sempre que que for apresentada num tribunal uma queixa relativa à 

informação contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos 

termos da legislação interna dos Estados-Membros ter de suportar os 

custos de tradução do Prospeto antes do início do processo judicial; e  

 só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e 

apenas quando o sumário em causa 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 

decidirem se devem investir nesses valores 

A.2 Consentimento 

do Emitente a 

ofertas 

subsequentes 

ou colocação 

final  

Não Aplicável. As Obrigações já foram emitidas e entregues aos investidores. 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominação 

legal e comercial 

do Emitente 

A denominação legal do Emitente é José de Mello Saúde, S.A. (o 

“Emitente”). 

A denominação comercial do Emitente é José de Mello Saúde. 

B.2 Domicílio, forma 

legal, legislação e 

país de 

O Emitente é uma sociedade anónima, registada e constituída em Portugal, 

nos termos da lei portuguesa, e com sede social na Avenida do Forte, n.º 3, 

Edifício Suécia III, Piso 2, Carnaxide, Portugal. 
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constituição  

B.4.b Descrição das 

tendências 

Não Aplicável. Não são conhecidas tendências que possam afetar o 

Emitente. 

B.5 Descrição do 

Grupo e da 

posição do 

Emitente dentro 

do Grupo 

O Emitente é detido pela José de Mello SGPS, S.A. (juntamente com outras 

sociedades nas quais, direta ou indiretamente, também participa, a “José de 

Mello Saúde”). 

 

B.9 Previsão ou 

estimativa dos 

lucros 

Não Aplicável. O Emitente não faz previsões ou estimativas de lucros 

públicas. 

B.10 Reservas do 

relatório de 

auditoria sobre 

informação 

financeira 

histórica 

Não Aplicável. Não existem reservas nos relatórios dos auditors relativas à 

informação financeira história do Emitente. 

B.12 Informação 

financeira 

fundamental 

selecionada 

Esta informação financeira fundamental selecionada foi extraída, sem ajuste 

material, das demonstrações de resultados auditadas do Emitente, relativas 

aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 

2013, preparadas de acordo com IFRS-UE:  

José de Mello, SGPS, SA
Fundação Amélia da Silva 

de Mello
Farminveste, SA

José de Mello Saúde, SA

65,85% 4,15% 30%

Dr. Campos Costa, SA

Amadeus Campos 
Costa, Lda.

CIMC, Lda.

Vramondi International, BV

99%

100%

Clínica CUF Belém, SA

Centro de Serv. Médios 
Comp. de Belém, SA

Sagies, SA

62,8%

70,5%

100%

100%

53,6%

Hospital Cuf Infante Santo, 
SA

Área privada - Internacional Área privada - Nacional

Hospital CufDescobertas, 
SA

HD Medicina Nuclear, SA

Hospital Cuf Porto, SA

Clínica Cuf Alvalade, SA

Valir, SGPS, SA

Instituto Cuf, SA

Clínica Cuf Cascais, SA

Ecografia de Cascais, 
Lda

100%

100%
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100%

100%

100% Clínica Cuf Torres Vedras, 
SA

92,9%

100%

100%

100%

E. Braga – Soci.Gestora do 
Estabelecimento, SA

E. V. Franca– Soci.Gestora
do Estabelecimento, SA
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Área pública

Loja Saúde Cuf, SA

SPSD, SA

20%

20%

100%

Outros

100%

100%

Corporate

JMS - Prestação de Serviços 
Administrativos e Operacionais, ACE

JMS - ACE Assistencial

JMS - Serviços de Logística, ACE

100%
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Hospital Amadora Sintra, 
Sociedade Gestora, SA(2)
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Declaração de que não existiram alterações significativas na posição do 

Emitente desde a data das suas últimas demostrações financeiras de 

resultados auditados ou a descrição de qualquer alteração materialmente 

JOSÉ DE MELLO SAÚDE II, S.A.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Valores expressos em Euros)

Notas 31-12-203 31-12-2012

Activos não correntes:

Goodwill 6 e 16 36.368.635 36.368.635

Activos intangíveis 17 15.588.807 14.518.579

Activos fixos tangíveis 6 e 18 78.058.487 74.391.038

Investimentos em associadas 6 e 19 5.227.841 6.611.729

Activos financeiros disponíveis para venda - 111.813

Outros investimentos 20 70.859 377.966

Activos por impostos diferidos 21 4.341.701 1.266.075

Outros activos não correntes 22 8.296.945 8.296.945

   Total de activos não correntes 147.953.275 141.942.780

Activos correntes:

Inventários 9 e 23 7.141.366 5.554.547

Clientes e adiantamentos a fornecedores 24 61.847.583 78.764.834

Outros devedores correntes 25 7.819.286 57.248.734

Estado e outros entes públicos 26 7.265.282 9.445.470

Outros activos correntes 22 30.289.657 26.019.826

Caixa e equivalentes a caixa 27 91.600.330 57.702.710

   Total de activos correntes 205.963.504 234.736.120

TOTAL DO ACTIVO 6 353.916.779 376.678.900

JOSÉ DE MELLO SAÚDE II, S.A.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Valores expressos em Euros)

Notas 31-12-203 31-12-2012

Capital próprio:

Capital 28 53.000.000 53.000.000

Prestações acessórias 14.350.000 14.350.000

Reserva de justo valor - (168.762)

Reserva legal 29 1.560.932 1.433.878

Outras reservas e resultados transitados (55.880.346) (57.191.730)

Resultado líquido consolidado 12.620.342 3.799.887

   Capital próprio atribuível a accionistas 25.650.928 15.223.273

Interesses que não controlam 30 3.227.233 3.927.823

   Total do capital próprio 28.878.160 19.151.095

Passivos não correntes:

Empréstimos 31 67.589.939 98.745.650

Credores por locações financeiras 32 25.967.842 27.068.928

Benefícios aos empregados 33 e 34 2.075.908 2.412.000

Provisões 34 12.243.182 7.162.155

   Total de passivos não correntes 107.876.870 135.388.733

Passivos correntes:

Empréstimos 31 65.672.065 51.503.906

Credores por locações financeiras 32 10.992.199 6.370.399

Fornecedores e adiantamentos de clientes 35 76.843.630 105.690.135

Estado e outros entes públicos 26 12.071.294 13.935.968

Outros credores correntes 36 4.664.400 4.989.020

Outros passivos correntes 37 46.918.159 39.649.643

   Total de passivos correntes 217.161.748 222.139.072

TOTAL DO PASSIVO 6 325.038.618 357.527.805

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 353.916.779 376.678.900

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 31 de Dezembro de 2013.

  O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
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adversa. 

Não existiram alterações significativas na posição do Emitente desde 31 de 

dezembro de 2013.  

Descrição de alterações significativas na posição financeira ou comercial 

no período subsequente ao coberto pela informação financeira histórica. 

Não Aplicável. Não existiram alterações significativas na posição financeira 

ou comercial do Emitente desde 31 de dezembro de 2013. 

B.13 Acontecimentos 

recentes com 

impacto na 

solvabilidade do 

Emitente 

Não Aplicável. Não se verificaram eventos recentes relativos ao Emitente 

que sejam materialmente relevantes para a avaliação da solvabilidade do 

Emitente. 

B.14 Dependência de 

outras entidades 

do Grupo 

O Emitente não depende de quaisquer outras entidades. 

B.15 Principais 

atividades do 

Emitente 

O objeto social do Emitente consiste em comprar e vender equipamentos 

assim como prestar serviços de gestão, de consultoria, de tecnologia 

informática, operacionais, administrativos, de negociação e de fornecimento 

e prestar outros serviços no sector da saúde. 

B.16 Estrutura 

acionista 

Na presente data, os principais acionistas conhecidos do Emitente são os 

seguintes: 

Accionistas 
Número de 

ações 

% Capital 

Social 

José de Mello SGPS, SA 6,980,100 65.85% 

Farminveste, SA 3,180,000 30% 

Fundação Amélia da Silva de Mello 439,900 4.15% 
 

B.17 Notações de risco 

atribuídas ao 

Emitente 

Não Aplicável. À data do presente prospeto, o Emitente não tem notação de 

risco atribuída com a sua cooperação ou a sua solicitação.  

Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo, categoria 

das Obrigações e 

código ISIN 

As Obrigações são Obrigações de taxa variável (Obrigações que vencem 

juros a uma taxa variável) e são obrigações diretas, séniores, incondicionais 

e não garantidas do Emitente que concorrem de igual forma com todas as 

suas obrigações existentes e futuras que sejam séniores e não garantidas. 

Foi atribuído às Obrigações o código ISIN PTJLLAOE0001 e o common 

code 107643524. 

C.2 Moeda das 

Obrigações 

As Obrigações são denominadas em euros.  
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C.5 Restrições à livre 

circulação das 

Obrigações 

Não Aplicável. Não há restrições quanto à circulação de Obrigações. 

Nenhum Obrigacionista poderá transferir as Obrigações, ou qualquer juro a 

elas associado, senão de acordo com a legislação Portuguesa. As 

Obrigações apenas poderão ser transferidas com o registo na conta de 

valores mobiliários individual relevante junto da instituição financeira 

licenciada para atuar como intermediária financeira para efeitos do Código 

de Valores Mobiliários e que tenha competência para deter contas junto da 

Interbolsa em nome dos Obrigacionistas (cada qual um “Membro Afiliado 

da Interbolsa”), de acordo com os procedimentos aplicáveis estabelecidos 

pelo Código dos Valores Mobiliários e regulamentação da Comission de 

Surveillance du Secteur Financier, da Luxembourg Stock Exchange, da 

Euronext Lisbon ou da Interbolsa, em função de cada caso. 

Para além disto, as Obrigações não foram nem serão registadas segundo o 

United States Securities Act de 1933 (o “Securities Act”) e não podem ser 

oferecidas ou alienadas a não ser sob forma de exceção, ou numa transação 

não sujeita aos requisitos de registo do Securities Act. 

C.8 Direitos 

inerentes aos 

valores 

mobiliários, 

incluindo a 

classificação e as 

limitações a esses 

direitos 

As Obrigações constituem obrigações diretas, séniores, incondicionais, não 

garantidas (sem prejuízo das disposições relacionadas com negative pledge) 

e não subordinadas e terão a mesma prioridade entre si, sem qualquer 

preferência entre elas, juntamente com quaisquer outras obrigações não 

reembolsadas, não garantidas e não subordinadas do Emitente, presentes e 

futuras, salvas as exceções previstas na legislação aplicável. As Obrigações 

não são garantidas por nenhuma outra entidade do grupo José de Mello nem 

por qualquer afiliada do Emitente. 

As receitas e os ativos do Emitente respondem integralmente pelo serviço 

da dívida das Obrigações. 

Todos os pagamentos relativos às Obrigações efetuados pelo Emitente ou 

em seu nome serão feitos sem que sejam efetuadas quaisquer retenções ou 

deduções a título de impostos, taxas, contribuições ou encargos 

governamentais, futuros ou presentes (“Impostos”), impostas ou cobradas 

em Portugal, a não ser que tais retenções ou deduções de tais Impostos 

sejam impostas por lei.  

Em tal caso, o Emitente pagará tais montantes adicionais resultantes da 

receção pelo detentor relevante das Obrigações que seja o beneficiário 

efetivo do rendimento gerado até ao momento sobre a quantia que seria 

recebida na ausência de retenção ou dedução, mas nenhum montante 

adicional será pago em relação a qualquer pagamento relativo a uma 

Obrigação nalgumas circunstâncias descritas nos termos e condições das 

Obrigações. 

As seguintes situações constituem situações de incumprimento quanto às 

Obrigações:  

(a) Não-pagamento: não pagamento, pelo Emitente, de qualquer 

montante a título de capital ou juros respeitante às Obrigações, salvo 

se o incumprimento em causa for sanado, no caso de capital, no prazo 

de 3 (três) dias úteis após a respetiva data de vencimento ou, no caso 

de juros, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respetiva data de 
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vencimento; ou 

(b) Incumprimento de outras obrigações ou compromissos: não 

cumprimento, pelo Emitente, de qualquer outra obrigação relativa às 

Obrigações, salvo se o incumprimento em causa, sendo sanável, for 

sanado no prazo de 30 (trinta) dias (ou noutro prazo superior 

concedido pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso 

exista) ou pelos Obrigacionistas), a contar da data de notificação ao 

Emitente para o efeito; ou  

(c) Vencimento antecipado cruzado: ocorrência de uma situação de 

incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, facilidade de 

crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, 

contraído pelo Emitente ou por uma Subsidiária Relevante junto do 

sistema financeiro português ou estrangeiro, ou relativa a obrigações 

decorrentes da emissão de valores mobiliários ou monetários de 

qualquer natureza, desde que o montante em causa seja superior a €10 

milhões (ou o seu equivalente noutra moeda), considerado de forma 

individual ou agregada; ou 

(d) Litígios: existência de uma ou mais decisões judiciais ou 

administrativas transitadas em julgado, a respeito do Emitente ou de 

uma Subsidiária Relevante, salvo se o Emitente ou a Subsidiária 

Relevante liquidar integralmente o valor em causa no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar do início dos procedimentos judiciais ou da 

notificação da liquidação da dívida fiscal ou da dívida à Segurança 

Social, ou do processo de execução fiscal ou de dívidas à Segurança 

Social em relação ao Emitente ou à Subsidiária Relevante, excepto se 

(i) o Emitente ou a Subsidiária relevante, consoante o caso, prestarem 

uma garantia adequada à suspensão do processo de execução ou (ii) 

tal processo seja objeto de contestação através dos meios à disposição 

do Emitente ou da Subsidiária Relevante, consoante o caso, e o 

Emitente ou a Subsidiária Relevante, consoante o caso, tenham sido 

aconselhados por reconhecidos consultores jurídicos independentes de 

boa reputação, no sentido da razoabilidade dessa contestação, em 

qualquer um dos casos acima descritos, se a decisão ou o processo 

determinar a responsabilidade do Emitente ou da Subsidiária 

Relevante num valor que exceda €10 milhões (ou o seu equivalente 

noutra moeda), considerado de forma individual ou agregada; ou 

(e) Processos de execução: início de processo executivo incidente sobre a 

totalidade ou parte substancial dos ativos do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante, salvo se (i) o Emitente ou a Subsidiária 

Relevante, consoante o caso, prestar uma garantia adequada à 

suspensão do processo ou (ii) tal processo seja objecto de contestação 

através dos meios à disposição do Emitente ou da Subsidiária 

Relevante, consoante o caso, e o Emitente ou a Subsidiária Relevante, 

consoante o caso, tenham sido aconselhados por reconhecidos 

consultores jurídicos independentes de boa reputação, no sentido da 

razoabilidade dessa contestação; ou 

(f) Insolvência: (i) o Emitente ou uma Subsidiária Relevante reconhecer 

expressamente a impossibilidade de liquidar integral e pontualmente 
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as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo ou o Emitente 

ou uma Subsidiária Relevante cessar pagamentos em geral; (ii) o 

Emitente ou uma Subsidiária Relevante requerer a sua declaração de 

insolvência, ou se a declaração de insolvência do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante for requerida por terceiro, salvo se o Emitente 

ou a Subsidiária Relevante apresentar contestação dentro do prazo 

legalmente aplicável e tiver sido aconselhado por reconhecidos 

consultores jurídicos independentes de boa reputação, no sentido da 

razoabilidade dessa contestação; (iii) o Emitente ou uma Subsidiária 

Relevante ser declarado insolvente pelo tribunal competente ou, no 

âmbito de processo de insolvência, ser celebrado um acordo com, ou 

cessão a benefício de, credores gerais do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante; ou (iv) ser nomeado um administrador da 

insolvência ou outra entidade equivalente para o Emitente ou para 

uma Subsidiária Relevante seja em relação à totalidade ou a uma parte 

substancial dos ativos do Emitente ou de uma Subsidiária Relevante; 

ou 

(g) Alienação de ativos: alienação, transferência, empréstimo ou 

disposição, por qualquer outra forma, pelo Emitente ou por uma 

Subsidiária Relevante, da totalidade ou de uma parte substancial dos 

seus ativos (incluindo participações sociais nas suas subsidiárias) e 

desde que tal alienação, transferência, empréstimo ou disposição 

produza um impacto substancial nos ativos do Emitente ou da 

Subsidiária Relevante. Não é, todavia, considerada situação de 

incumprimento para os presentes efeitos a alienação, transferência, 

empréstimo ou disposição, por qualquer outra forma, feita pelo 

Emitente ou por uma Subsidiária Relevante desde que (i) a mesma 

seja feita a preços de mercado; ou (ii) integre uma operação de 

reorganização de ativos realizada entre sociedades que integrem o 

grupo do Emitente; ou 

(h) Pari passu e compromissos do Emitente: incumprimento pelo 

Emitente, enquanto as Obrigações se mantiverem não reembolsadas, 

de certos acordos respeitantes a, entre outros, negative pledge e rácios 

financeiros; ou 

(i) Alteração de controlo: (i) perda pela José de Mello, SGPS, S.A. do 

controlo direto ou indireto sobre a maioria do capital social e/ou dos 

direitos de voto do Emitente, ou (ii) perda pelo Emitente do controlo 

direto ou indireto da maioria do capital social e/ou dos direitos de voto 

de qualquer Subsidiária Relevante; ou 

(j) Validade: a validade das Obrigações é contestada pelo Emitente ou o 

Emitente recusa-se a cumprir qualquer uma das suas obrigações ao 

abrigo das Obrigações (quer através de uma suspensão geral dos 

pagamentos ou através da mora no pagamento de dívidas ou outras 

obrigações) ou é ou pode tornar-se ilícito para o Emitente satisfazer ou 

cumprir todas ou qualquer uma das suas obrigações previstas nas 

Obrigações ou qualquer uma dessas obrigações será ou poderá tornar-

se inexequível ou inválida, em qualquer um dos casos em 

consequência de qualquer lei ou regulamento da República Portuguesa 
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ou de qualquer decisão de um tribunal da República Portuguesa que 

seja final e irrecorrível; ou 

(k) Cessação de atividade: se o Emitente ou uma Subsidiária Relevante 

cessar totalmente ou em parte substancial a sua atividade, ou se 

ocorrer um evento (incluindo a tomada de decisões por parte dos 

órgãos competentes ou perda ou suspensão de licença ou autorização 

relevante de exercício de atividade) que (i) determine, segundo a lei 

aplicável, a dissolução ou liquidação do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante, excepto se tal evento ocorrer no contexto de 

uma reorganização societária solvente que envolva a José de Mello 

Saúde, ou que (ii) cause uma alteração material adversa nas atividades 

de negócio normais prosseguidas pelo Emitente ou por uma 

Subsidiária Relevante; ou 

(l) Evento análogo: ocorrência de qualquer evento direta ou 

indiretamente causado pelo Emitente, que tenha um efeito análogo a 

qualquer dos eventos acima referidos. 

“Subsidiária Relevante” significa qualquer empresa que se encontre em 

relação de grupo com o Emitente e que em determinado momento cumpra 

um dos seguintes requisitos: 

(i) cujo EBITDA, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 

(dez) por cento do EBITDA consolidado do Emitente (de acordo com 

as últimas contas anuais consolidadas auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral anual), ou  

(ii) cujos ativos totais, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 

(dez) por cento do total do património consolidado do Emitente (de 

acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual), ou  

(iii) cujo rendimento, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 

(dez) por cento do total dos rendimentos consolidados do Emitente (de 

acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual). 

No caso de ocorrência de qualquer situação de incumprimento relativa às 

Obrigações, cada Obrigacionista pode requerer o reembolso antecipado das 

Obrigações de que seja titular, sem que seja necessária resolução prévia 

tomada em Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a receber o 

juro relativo à data de reembolso respectiva. 

Os termos e condições das Obrigações são regidos pela lei Portuguesa. O 

tribunal judicial de Lisboa é competente para dirimir litígios relativos aos 

termos e condições das Obrigações.  

C.9 Direitos 

associados aos 

valores 

mobiliários, 

Ver C.8 para uma descrição dos direitos associados às Obrigações, 

classificação e limitações. 

A taxa de juro de cupão é variável e igual à taxa indexada Euribor a 6 meses 
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incluindo 

informação 

sobre juros, 

maturidade, 

rendibilidade e o 

representante 

dos 

obrigacionistas 

aplicável, acrescida de uma margem de 3,875 por cento por ano (taxa anual 

nominal bruta, sujeita ao regime fiscal aplicável) (a “Taxa de Juro 

Variável”).  

O juro das Obrigações calculado de acordo com a taxa de juro é pago 

postecipadamente em euros a 9 de dezembro de 2014 (a “Primeira Data de 

Pagamento de Juros”) e na data correspondente a cada seis meses após a 

Primeira Data de Pagamento de Juros (até, inclusive, 9 de junho de 2019, a 

“Data de Maturidade”) (cada uma destas datas, uma “Data de Pagamento 

de Juros”) aos, ou em nome dos, Obrigacionistas registados nas contas de 

valores mobiliários individuais de cada Membro Afiliado da Interbolsa 

relevante, a partir da Primeira Data de Pagamento de Juros. A fim de evitar 

quaisquer dúvidas, o juro das Obrigações é calculado diariamente 

independentemente de se tratar ou não de dia útil. 

A taxa de juro relativa às Obrigações para cada período que se inicie na 

Data de Emissão relevante (inclusive) ou qualquer Data de Pagamento de 

Juro relevante e que termine na Primeira Data de Pagamento de Juros ou na 

Data de Pagamento de Juros seguinte (exclusive), consoante o caso (cada 

um, um “Período de Juro”) será determinada através da aplicação da Taxa 

de Juro Variável ao montante de capital não reembolsado, multiplicando o 

produto pelo número de dias do Período de Juro em questão dividido por 

360 e arredondando o número resultante à centésima mais próxima 

(arrendondando-se por excesso a meia centésima). 

Os Obrigacionistas não terão direito a qualquer juro adicional ou outro 

pagamento por qualquer atraso na receção da quantia devido ao facto de a 

data de pagamento relevante não ser um Dia Útil. Se a Data de Pagamento 

de Juros relevante não for um Dia Útil, tal Data de Pagamento de Juros será 

adiada para o Dia Útil seguinte, salvo se cair no mês seguinte do calendário, 

caso em que tal Data de Pagamento de Juros será antecipada para o Dia Útil 

imediatamente anterior. 

Se os Obrigacionistas não receberem a quantia devida numa Data de 

Pagamento de Juros ou na Data de Maturidade, será acrescido um juro sobre 

o capital vencido e sobre o juro das Obrigações, se existir e conforme 

aplicável, que será aplicável desde a data devida até à data de pagamento 

efetivo, a uma taxa 3 por cento superior relativamente à taxa de juro então 

aplicável às Obrigações. 

Os Obrigacionistas podem, a todo o tempo, tomar as medidas necessáriás à 

eleição de um representante comum dos Obrigacionistas, de acordo com a 

lei aplicável. 

C.10 Instrumentos 

derivados 

Por favor ver C.9. 

Não aplicável; não existe qualquer componente proveniente de instrumentos 

derivados nos pagamentos de juros relativos às Obrigações.  

C.11 Admissão à 

negociação das 

Obrigações em 

mercado 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações no mercado 

regulamentado da Luxembourg Stock Exchange na Euronext Lisbon. A 

Bolsa do Luxemburgo e a Euronext Lisbon são mercados regulamentados 

para efeitos da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
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regulamentado de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. 

Secção D - Riscos 

D.2 Riscos 

Específicos do 

Emitente 

Antes de tomarem uma decisão de investimento relativamente às 

Obrigações, os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos 

relativos aos negócios do Emitente e às Obrigações. Estes riscos não são os 

únicos que o Emitente pode enfrentar; riscos adicionais e incertezas que não 

são atualmente do conhecimento do Emitente, ou que o Emitente entenda 

não serem materiais, neste momento, podem também influenciar o seu 

negócio ou a sua capacidade para cumprir as suas obrigações ao abrigo das 

Obrigações.  

A ordem pela qual são enumerados os fatores de risco descritos em seguida 

não constitui qualquer indicação da probabilidade da sua ocorrência ou do 

impacto potencial destes riscos na atividade do Emitente. Os riscos podem 

concretizar-se individualmente ou cumulativamente. 

Ricos conjunturais 

Numa perspetiva macroeconómica e apesar de o crescimento registado em 

2013 estar abaixo do crescimento nos anos anteriores, surgiram alguns 

sinais no quarto trimestre de 2013 que permitem alimentar expectativas 

positivas de inversão desta tendência negativa, para 2014 e 2015.  

Estes sinais, apesar de extremamente positivos, não impediram 2013 de ser 

um ano de profunda recessão, particularmente em Portugal, economia em 

que o Emitente concentra a sua atividade, afetando significativamente o 

volume de negócios. 

Apesar de todas as medidas económicas que estão agora implementadas 

para prevenir / resolver a crise Europeia, persistem algumas preocupações 

relativas ao peso da dívida de certos países da zona Euro e à sua capacidade 

de cumprir futuras obrigações financeiras, à estabilidade do euro em geral e 

à adequação da moeda única, dadas as circunstâncias políticas e económicas 

adversas individualmente consideradas em alguns Estados Membros. 

Os potenciais investidores nas Obrigações devem assegurar-se que têm 

conhecimento suficiente da crise na zona Euro, da crise financeira global e 

do desenvolvimento da situação económica e considerar estes fatores na 

avaliação dos riscos e méritos de investir nas Obrigações.  

Particularmente, o risco de instabilidade na zona Euro e de 

redenominação das Obrigações numa nova moeda 

Em resultado da crise que afeta a Europa, em particular a zona Euro, e das 

preocupações relativas ao endividamento de alguns países da zona Euro, 

foram adotadas várias medidas, apesar de persistirem algumas dúvidas 

relativas à sua capacidade para cumprir as obrigações assumidas e à 

estabilidade do Euro. Assim, estes eventos podem conduzir à reintrodução 

de moedas nacionais em um ou mais Estados Membros, ou em 

circunstâncias mais extremas, o Euro pode ser extinto. Possíveis 

ajustamentos decorrentes de tal evento, incluindo a taxa de câmbio entre a 

atual moeda e a nova moeda legal em Portugal, podem afetar o valor das 

Obrigações. Em circunstâncias em que o Euro continue a existir, mas já não 
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enquanto moeda legal em Portugal ou deixe de ser a única moeda legal em 

Portugal, o valor da nova moeda que seja moeda legal em Portugal pode 

diminuir quando comparado com o Euro, o que significa que as Obrigações 

terão um valor inferior ao que teriam se continuassem a ser denominadas 

em Euro. As consequências legais e contratuais para os detentores das 

Obrigações denominadas em Euro serão determinadas pelas leis em vigor 

em tal data. Estes desenvolvimentos potenciais ou as perceções do mercado 

quanto a esta matéria e a outras relacionadas podem ter um efeito adverso 

no valor das Obrigações. 

Riscos financeiros 

O Emitente está exposto a uma série de riscos financeiros com taxas de 

juros, taxas de câmbio, liquidez e crédito que merecem uma atenção 

especial. Estes riscos resultam da condução do negócio do Emitente e 

conduzem a incertezas relativas à capacidade de gerar cash-flows e receitas 

adequadas para o retorno de capital. 

Apesar de seguir uma política de gestão de riscos financeiros, o Emitente 

não pode excluir a possibilidade de qualquer um ou uma combinação dos 

riscos financeiros descritos em seguida, ou outros que não são atualmente 

considerados materiais ou são desconhecidos, afetarem adversamente o 

negócio do Emitente e/ou os resultados das suas atividades.  

Risco de crédito 

O Emitente está sujeito ao risco de crédito, de natureza operacional e de 

tesouraria, que é, em alguma medida, aumentado pelos desequilíbrios 

macroeconómicos atuais. 

A exposição do Emitente ao risco de crédito acima de tudo está associada às 

contas a receber resultantes da normal condução diária do negócio com 

especial atenção para a prestação de serviços e/ou vendas de retalho.  

Não obstante, sem prejuízo de o Emitente não estar exposto a um risco de 

crédito significativo com nenhum cliente em particular, uma vez que as 

atividades desenvolvidas se baseiam num elevado número de clientes, 

dispersos por diversas áreas de negócio, a exposição do Emitente a risco de 

crédito pode afetar adversamente os seus negócios e/ou os resultados das 

suas actividades. 

Risco de liquidez 

A continuada volatilidade no setor financeiro e no mercado de capitais, os 

incumprimentos, ou receios de incumprimento de instituições financeiras 

podem conduzir a uma redução na liquidez no mercado, assim 

comprometendo a capacidade do Emitente de financiar a sua atividade 

corrente e possíveis investimentos futuros, ou de garantir operações de 

refinanciamento com condições de pagamento consideradas apropriadas, 

incluindo os empréstimos obrigacionistas ainda não reembolsados, 

incluindo as Obrigações. 

O Emitente adotou uma política de gestão do risco de liquidez que visa 

assegurar que existem sempre fundos disponíveis no Emitente e nas suas 

subsidiárias que são suficientes para honrar todos os compromissos 
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financeiros assumidos na devida altura. 

O Emitente não pode ainda prever futuras condições de crédito nos 

mercados financeiros, particularmente no que respeita a liquidez. A 

dificuldade em aceder a financiamento devido à menor disponibilidade por 

parte das instituições financeiras em virtude da reduzida liquidez pode, tal 

como o custo mais elevado de captação de fundos, afetar adversamente o 

negócio do Emitente ou os resultados das suas atividades. 

Risco de taxa de juro 

Apesar da implementação de uma política de gestão de risco de taxa de juro 

que visa otimizar o custo da dívida, obtendo um reduzido nível de 

volatilidade em encargos financeiros ou antes o controlo e mitigação do 

risco de incorrer em perdas resultantes de variações nas taxas de juro que 

estão indexadas às dívidas do Emitente e que estão principalmente 

denominadas em Euros, o Emitente não pode prever a evolução das taxas de 

juro e o seu impacto. Consequentemente, se as taxas de juro aumentarem 

mais do que o esperado ou se a obtenção de novos financiamentos se tornar 

mais onerosa do que no passado, isto pode afetar adversamente os 

resultados das suas atividades. 

Outros riscos relacionados com o sector dos cuidados de saúde 

Portugal, tal como outras economias desenvolvidas, está neste momento a 

enfrentar um enorme desafio demográfico: o envelhecimento da população. 

Este desafio tem um impacto relevante no setor dos cuidados de saúde. 

Aqueles que têm o maior efeito no Serviço Nacional de Saúde são: (i) o 

aumento do tempo de vida da população, sujeito ao desenvolvimento de 

doenças neurológicas, tais como, por exemplo, a de Parkinson e a de 

Alzheimer, que conduzem a um maior consumo de produtos e serviços de 

cuidados de saúde; (ii) manutenção da universalidade de um sistema que 

tem assistido a uma diminuição significativa das contribuições dos 

beneficiários.  

Durante os últimos dez anos, a despesa do setor privado de cuidados de 

saúde registou uma taxa média de subida de cerca de 6,5 por cento, o dobro 

daquilo que o Estado gastou em saúde (3,3 por cento) no mesmo período. 

Em consequência do que tem acontecido em anos recentes, 2014 continuará 

a ser extremamente exigente na busca da sustentabilidade económico-

financeira no Serviço Nacional de Saúde, com uma redução no 

financiamento de 3,5 por cento prevista para as entidades públicas 

empresariais do Ministério da Saúde em relação a 2013, o que pode ter um 

impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

Outros riscos relacionados com o Emitente e a sua atividade 

O Emitente pode ser afetado por alterações da legislação e regulamentação 

fiscal ou pela sua interpretação pelas autoridades tributárias 

O Emitente pode ser afetado de forma adversa pelas alterações fiscais em 

Portugal, na União Europeia e noutros países nos quais desenvolve as suas 

atividades. O Emitente não controla estas alterações fiscais ou estas 

alterações na interpretação da legislação fiscal por qualquer autoridade 
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tributária. 

Alterações significativas na legislação fiscal em Portugal, na União 

Europeia ou em países em que o Emitente desenvolve as suas atividades, ou 

dificuldades na implementação ou cumprimento de nova legislação e 

regulamentação fiscal, podem ter um impacto adverso no negócio do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente está sujeito à necessidade de acompanhar os desenvolvimentos 

no setor dos cuidados de saúde 

Se o Emitente não proceder a uma contínua melhoria, instalação e aquisição 

de equipamentos médicos de ponta, ou se tais equipamentos forem objeto de 

falha operacional, tal facto pode ter um impacto adverso no negócio do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente está sujeito à concorrência de outras entidades dentro do objeto 

das suas atividades 

O setor dos cuidados de saúde em Portugal é muito competitivo e tal 

concorrência entre os diferentes prestadores de serviços de cuidados de 

saúde tem aumentado nos últimos anos, particularmente devido ao 

crescimento dos prestadores de cuidados de saúde privados. 

Se o número de concorrentes aumentar significativamente ou se tais 

concorrentes tiverem capacidade para prestar serviços ao consumidor que o 

Emitente não pode prestar, tal facto pode ter um impacto no volume de 

consumidores, preços, quota de mercado ou nas margens de lucro do 

Emitente e, consequentemente, pode ter um impacto adverso no negócio do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente pode ser adversamente afetado por qualquer perturbação nos 

pagamentos a realizar pelo sistema público de cuidados de saúde, pelos 

sub-sistemas públicos e privados de cuidados de saúde e pelos sistemas de 

seguros de saúde 

O Emitente depende em larga medida dos pagamentos provenientes do 

sistema público de cuidados de saúde, dos sub-sistemas públicos e privados 

de cuidados de saúde e dos sistemas de seguros de saúde, assim como do 

Ministério da Saúde português.  

Se a relação entre o Emitente e as entidades ou sistemas acima mencionados 

se deteriorar e o Emitente não for capaz de negociar e manter em vigor os 

seus acordos de pagamento de serviços celebrados com as entidades 

pagadoras, em termos idênticos aos acordos presentes, ou se as entidades 

pagadoras não forem capazes de cumprir as suas obrigações de pagamento 

na devida altura, tal facto pode ter um impacto adverso no negócio do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente pode ser adversamente afetado por falhas na qualidade dos 

serviços prestados 

Os clientes do Emitente tendem a escolher os seus prestadores de cuidados 

de saúde com base na reputação e no reconhecimento da marca do prestador 

de serviços. 

Se o Emitente não for capaz de prestar serviços de saúde de elevada 
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qualidade aos seus clientes ou se for objeto de muitas reclamações por parte 

de clientes (devido à reduzida qualidade dos serviços ou tratamentos 

prestados) ou se existir uma elevada taxa de mortalidade ou um elevado 

número de processos judiciais contra o Emitente devido a negligência 

médica, a marca e a reputação do Emitente podem ser afetadas, tal facto 

pode ter um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das 

suas atividades. 

O Emitente está sujeito à perda de pessoal fundamental, a custos com 

pessoal e à sua capacidade de recrutar e reter profissionais qualificados 

A atividade do Emitente depende em grande medida de pessoal chave e 

assim as atividades do negócio do Emitente dependem da sua capacidade de 

recrutar e reter médicos e profissionais de saúde, tal como enfermeiros ou 

técnicos de saúde com experiência e elevada qualidade técnica. A perda de 

um ou mais executivos chave ou de qualquer parte significativa do pessoal 

de gestão, quer em virtude de uma saída voluntária ou devido à 

incapacidade do Emitente de recrutar novos médicos e outros membros do 

pessoal, pode enfraquecer a equipa de gestão do Emitente e o pessoal, e 

conduzir a um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados 

das suas atividades. 

Adicionalmente, os salários devidos ao pessoal representam uma parte 

significativa da estrutura de custos do Emitente. Se os custos com o pessoal 

aumentarem em virtude de uma subida de impostos ou salários, ou por 

qualquer outra razão, o negócio do Emitente ou os resultados das suas 

atividades podem ser adversamente afetados. 

O Emitente está sujeito a reclamações dos clientes 

O Emitente está sujeito a litígios iniciados por clientes e é possível que 

alguns desses processos sejam decidos contra o Emitente. Se o Emitente 

estiver exposto a pedidos num montante acima da cobertura das apólices de 

seguro ou não coberto por qualquer apólice de seguro, ou se os custos das 

apólices de seguros aumentarem devido aos litígios, tal situação pode ter um 

impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

Qualquer perturbação na prestação de bens e serviços ao Emitente pode 

afetar adversamente o Emitente 

O Emitente depende de fornecedores externos para obter medicamentos, 

consumíveis, equipamento médico. Assim, a sobrecarga de fornecedores, 

problemas de controlo de qualidade ou a deterioração e interrupção das 

relações comerciais com esses fornecedores podem conduzir a falhas na 

atividade do Emitente. 

Se o Emitente não tiver acesso a medicamentos e a outros bens e serviços de 

alta qualidade, este poderá sofrer uma queda no volume de pacientes ou 

perturbações no relacionamento com os médicos, tais situações podendo ter 

um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

O Emitente está sujeito às autorizações administrativas aplicáveis 

O negócio do Emitente está sujeito a extensos requisitos legais e 
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regulatórios, em particular os relativos às licenças obrigatórias para a 

exploração das suas unidades de saúde. 

Se o Emitente não for capaz de obter, manter ou se perder qualquer licença 

necessária, obrigatória para a exploração de uma unidade de saúde, este 

pode não ser capaz de continuar as suas atividades. Tal facto pode ter um 

impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

O Emitente está sujeito a uma aquisição ou mudança de controlo 

Qualquer aquisição do Emitente ou mudança de controlo relevante por um 

acionista (atual ou futura) pode afetar a atual estratégia de negócio em 

mercados chave em que este está presente, nas suas operações, negócios e 

recursos, o que pode ter um efeito adverso nos resultados das suas 

atividades. 

Riscos relativos ao mercado em que opera e à sua atividade 

Qualquer destes riscos é de avaliação e amplitude incerta, pelo que a 

ocorrência de qualquer um deles, ou de outros direta ou indiretamente 

relacionados, pode ter um efeito adverso no negócio do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

D.3 Riscos 

específicos das 

Obrigações 

Riscos gerais das Obrigações 

As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os 

investidores 

Cada investidor potencial nas Obrigações deve determinar a adequação do 

investimento em atenção às suas próprias circunstâncias. Em particular, 

cada potencial investidor deverá: 

(i) ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação 

ponderada das Obrigações, das vantagens e dos riscos de um 

investimento nas Obrigações e da informação contida ou incorporada 

por remissão neste Prospeto ou em qualquer adenda ou retificação ao 

mesmo; 

(ii) ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, 

no contexto da sua particular condição financeira, um investimento 

nas Obrigações e o impacto das mesmas na sua carteira de 

investimentos; 

(iii) ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar 

todos os riscos inerentes a um investimento nas Obrigações; 

(iv) perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às 

Obrigações e estar familiarizado com os mercados financeiros 

relevantes com assessoria de um consultor financeiro ou outro 

adequado, bem como cenários possíveis relativamente a fatores 

económicos, de taxas de juro ou outros que possam afetar o seu 

investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis. 

Procedimentos de pagamento relativos às Obrigações 

O pagamento do capital e juros será (i) creditado pelo Agente Pagador em 

nome do Emitente e de acordo com os procedimentos e regras da Interbolsa, 
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na conta corrente indicada pelo Agente Pagador, e que foi aceite pela 

Interbolsa, para ser usado em nome do Agente Pagador para pagamentos 

relativos a valores mobiliários detidos através da Interbolsa para as contas 

correntes detidas pelos Membros Afiliados da Interbolsa cujas contas de 

controlo na Interbolsa são creditadas com tais Obrigações e de seguida será 

(ii) creditado por tais Membros Afiliados da Interbolsa a partir das contas 

correntes acima referidas para as contas dos detentores dessas Obrigações 

ou através do Euroclear e Clearstream para as acontas do Euroclear e 

Clearstream dos detentores beneficiários dessas Obrigações, em 

conformidade com as regras e procedimentos da Interbolsa, Euroclear ou 

Clearstream, conforme o caso. 

Os Obrigacionistas devem confiar nos procedimentos da Interbolsa para 

receberem o pagamento ao abrigo das Obrigações e o Emitente não terá 

qualquer tipo de responsabilidade pelos registos relativos a pagamentos 

efetuados relativamente a interesses beneficiários nas Obrigações. 

Assembleias de Obrigacionistas, modificações e renúncias 

A legislação e regulamentação aplicável contêm regras sobre convocação de 

assembleias de Obrigacionistas para deliberar acerca de matérias que afetem 

os seus interesses em geral. Aquelas regras preveem que a tomada de 

decisões com base em determinadas maiorias vincule todos os 

Obrigacionistas, incluindo aqueles que não tenham participado nem votado 

numa determinada assembleia e aqueles que tenham votado em sentido 

contrário à deliberação aprovada. 

Regras fiscais portuguesas aplicáveis a não residentes 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, os rendimentos 

de capitais pagos aos titulares não residentes das Obrigações (que, no caso 

de pessoas coletivas, não sejam detidas em mais de 20 por cento por 

residentes em Portugal) e as mais-valias resultantes da alienação de tais 

Obrigações estarão isentos de imposto sobre o rendimento em Portugal, 

caso determinados requisitos de prova, que atestem a não residência em 

Portugal (nem em qualquer jurisdição de tributação privilegiada nos termos 

da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, atualizada à data em vigor) do 

respetivo titular dos rendimentos, estejam devidamente cumpridos.  

Nos casos de falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos 

documentos legalmente exigíveis, as entidades registadoras diretas (isto é, 

os intermediários financeiros com contas de controlo na CVM) terão de 

proceder à retenção na fonte à taxa de 25 por cento, 28 por cento ou 35 por 

cento, consoante os casos). Os Obrigacionistas não residentes deverão obter 

o seu próprio aconselhamento fiscal de modo a garantir que cumprem todos 

os procedimentos relativos ao tratamento fiscal adequado dos pagamentos 

recebidos no âmbito da detenção das Obrigações. O Emitente não assume a 

obrigação de pagamento de montantes brutos, caso seja aplicável qualquer 

retenção na fonte nos pagamentos devidos, por falta de entrega, entrega fora 

de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis. 

Lei aplicável e alterações legais 

Os direitos dos investidores enquanto Obrigacionistas serão regidos pelo 

direito português, podendo alguns aspetos diferir dos direitos usualmente 
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reconhecidos a obrigacionistas de sociedades regidas por sistemas legais 

que não o português. 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração 

legal (incluindo fiscal), regulatória ou na interpretação ou aplicação das 

normas jurídicas aplicáveis que possa ter algum tipo de efeito adverso nos 

direitos e obrigações do Emitente e/ou dos investidores ou nas Obrigações. 

Riscos gerais do mercado 

O mercado secundário em geral 

Será solicitada a admissão à negociação das Obrigações no mercado 

regulamentado Luxembourg Stock Exchange e Euronext Lisbon, pelo que os 

investidores poderão transacioná-las em mercado, após a respetiva data de 

admissão. Porém, a admissão não garante, por si só, uma efetiva liquidez 

das Obrigações. 

Assim, as Obrigações não têm um mercado estabelecido na data da sua 

emissão e tal mercado pode não vir a desenvolver-se. Se um mercado se 

desenvolver, poderá não ter um elevado nível de liquidez, pelo que os 

investidores poderão não ter a possibilidade de alienar as Obrigações com 

facilidade ou a preços que lhes possibilitem recuperar os valores investidos 

ou realizar um ganho comparável a investimentos similares que tenham 

realizado em mercado secundário. A falta de liquidez poderá ter um efeito 

negativo no valor de mercado das Obrigações. Os investidores devem estar 

preparados para manter as Obrigações até à respetiva data de vencimento. 

Risco de taxa de juro e de controlos cambiais 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações em Euros (a 

“Moeda Selecionada”), o que coloca certos riscos relativamente às 

conversões cambiais, caso os investimentos financeiros de um investidor 

sejam essencialmente denominados numa moeda (a “Moeda do 

Investidor”) diversa da Moeda Selecionada. Tais riscos incluem o risco de 

que as taxas de câmbio possam sofrer alterações significativas (incluindo 

devido à depreciação da Moeda Selecionada ou à reavaliação da Moeda do 

Investidor) e o risco de as autoridades com jurisdição sobre a Moeda do 

Investidor ou sobre a Moeda Selecionada poderem impor ou modificar 

controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do Investidor relativamente 

à Moeda Selecionada fará decrescer (i) o rendimento equivalente das 

Obrigações na Moeda Selecionada, (ii) o capital equivalente das Obrigações 

na Moeda Selecionada e (iii) o valor de mercado equivalente das 

Obrigações na Moeda Selecionada. 

Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em causa poderão 

impor (como já aconteceu no passado) controlos de câmbio suscetíveis de 

afetar adversamente uma taxa de câmbio aplicável. Em consequência, os 

investidores poderão receber um capital ou juro inferior ao esperado ou nem 

vir a receber capital ou juro. 

Considerações sobre a legalidade do investimento 

As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos em 

matéria de investimentos e/ou a revisão ou regulação por certas autoridades. 

Cada potencial investidor deve recorrer aos seus próprios consultores 
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jurídicos para determinar se, e em que medida, (i) as Obrigações são 

investimentos que lhes são legalmente permitidos, (ii) as Obrigações podem 

ser usadas como colateral para diversos tipos de empréstimos, e (ii) outras 

restrições são aplicáveis à subscrição/aquisição das Obrigações. As 

instituições financeiras devem consultar os seus consultores jurídicos, 

financeiros ou outros ou as entidades regulatórias adequadas para 

determinar o tratamento apropriado das Obrigações nos termos das regras 

de gestão de risco de capital aplicáveis ou outras regras similares. 

Alterações ao quadro de ativos de risco ponderado  

O Comité de Basileia de supervisão bancária (o “Comité de Basileia”) 

publicou em 2006 o quadro regulamentar em matéria de fundos próprios (o 

“quadro regulamentar Basileia II”).  

No final de 2010, o Comité de Basileia emitiu recomendações sobre as 

alterações às então atuais regras aplicáveis ao cálculo de requisitos de 

capital para bancos internacionais que estão previstas nas Recomendações 

adicionais normalmente conhecidas como Basileia III. Estas 

Recomendações foram finalizadas em 1 de junho de 2011 e incluem 

algumas alterações aos rácios de capital assim como a inclusão de rácios de 

solvabilidade e de liquidez.  

Entretanto, as Recomendações de Basileia III foram implementadas ao nível 

do direito da União Europeia através da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 26 junho de 2013, relativa ao acesso à atividade 

das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de 

crédito e empresas de investimento (“CRD IV”) e do Regulamento (EU) n.º 

575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 junho de 2013, 

relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as 

empresas de investimento (“CRR”). O CRR é diretamente aplicável aos 

Estados Membros Europeus desde 1 de janeiro de 2014 e inclui regras 

sobre, por exemplo, requisitos de capitais próprios, rácios de capitais 

mínimos, rácios de liquidez. 

Estes podem ter um impacto nos incentivos à detenção das Obrigações para 

os investidores que estão sujeitos a requisitos que seguem o quadro revisto 

e, em consequência, eles podem afetar a liquidez e/ou o valor das 

Obrigações.  

Além disso, as alterações recentes à CRD e outras alterações à legislação da 

União Europeia podem conduzir a que certos investidores fiquem sujeitos a 

obrigações regulatórias adicionais. Estas obrigações regulatórias podem 

variar dependendo do tipo de investidor e da jurisdição em que são 

reguladas. Os investidores devem estar conscientes de que tais obrigações 

regulatórias podem afetar adversamente a sua própria detenção das 

Obrigações (se eles se enquadrarem dentro de uma categorias relevantes 

reguladas de investidores) e que podem afetar adversamente o preço pelo 

qual eles podem vender as Obrigações ou a sua capacidade de alienar as 

Obrigações. 

Em geral, os investidores devem consultar os seus próprios consultores 

sobre os requisitos regulatórios de capital relativamente às Obrigações e às 

consequências e efeitos para elas decorrentes da aplicação da CRD bem 
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como sobre quaisquer alterações ao quadro de Basileia II (incluindo as 

alterações Basileia III acima descritas) e as medidas de execução relevantes. 

Não se pode fazer previsões sobre os precisos efeitos de tais matérias em 

qualquer investidor. Cada investidor deve determinar o tratamento, conduta, 

diligência apropriada e/ou procurar assistência profissional e, quando 

relevante, consultar o seu regulador. 

Secção E - Oferta 

E.2.b Motivos da 

emissão e 

afetação das 

receitas 

A emissão das Obrigações obter fundos para financiar a atividade corrente do 

Emitente, permitindo-lhe aumentar a maturidade média da sua dívida e 

adequar o perfil de amortização à esperada expansão dos seus negócios. 

E.3 Termos e 

condições da 

oferta 

Não Aplicável. As Obrigações já foram emitidas e entregues. 

E.4 Interesses 

significativos 

para a oferta e 

situações de 

conflito de 

interesses 

Os Coordenadores Globais e os Colocadores têm um interesse direto de 

natureza financeira no que respeita às Obrigações. 

Não existem situações de conflito de interesses de pessoas singulares e 

coletivas envolvidas na emissão das Obrigações. 

E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas ao 

investidor pelo 

Emitente 

Não Aplicável. Nem o Emitente nem nenhuma das suas filiais cobraram aos 

investidores qualquer despesa relacionada com a oferta das Obrigações. 

  

  


