DECLARAÇÃO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o aviso convocatório relativo à Assembleia Geral de
Obrigacionistas da TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. (doravante designada por
“Sociedade”), com sede social em Lisboa, no Edifício 25, Aeroporto de Lisboa, 1700-008, freguesia dos
Olivais, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 500 278 725, com o capital social de € 503.500.000,00 (quinhentos e três
milhões e quinhentos mil Euros), e o capital próprio negativo de €1.371.466.128 (mil trezentos e setenta e
um milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e oito Euros), segundo o último balanço
aprovado, a qual terá lugar no dia 2 de julho de 2021, pelas 16 horas (ou no dia 19 de julho de 2021, pelas
16 horas, em segunda convocação) menciona como termo do prazo para a receção – pelo Presidente da
Mesa da Assembleia Geral e pelo Intermediário Financeiro junto do qual o Obrigacionista tenha aberto
conta de registo individualizado de valores mobiliários na qual esteja(m) registada(s) a(s) sua(s)
Obrigação(ões) TAP 2019-2023 – das comunicações da intenção de participação na Assembleia Geral de
Obrigacionistas, o dia útil anterior à Data de Registo, devendo, no entanto, considerar-se o dia corrido
anterior à Data de Registo (i.e., mesmo que esse dia seja dia não útil). Adicionalmente, onde no aviso
convocatório se menciona, por lapso manifesto, “acionistas” deverá ler-se “obrigacionistas”, lapso que pela
presente declaração se retifica.

Por conseguinte, deverão as declarações relativas à intenção de participação na Assembleia Geral
de Obrigacionistas ser recebidas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo Intermediário
Financeiro junto do qual o Obrigacionista tenha aberto conta de registo individualizado de valores
mobiliários na qual esteja(m) registada(s) a(s) sua(s) Obrigação(ões) TAP 2019-2023, o mais tardar,
até às 23:59 horas (GMT+1) do dia anterior à Data de Registo, ou seja, até às 23:59 (GMT+1) do dia
24 de junho de 2021, ou do dia 11 de julho de 2021, se em segunda convocação.

Lisboa, 15 de junho de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vítor Pereira das Neves

