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ANÚNCIO
AO
MERCADO
RELATIVO
AO
LANÇAMENTO DO ANÚNCIO PRELIMINAR DA
OFERTA SOBRE A EDP
Lisboa, 15 de Maio 2018: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP), vem, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores
Mobiliários, prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A China Three Gorges (Europe) S.A., a maior accionista qualificada, com 23,3%
da EDP e integralmente detida pela China Three Gorges Corporation, publicou
um anúncio preliminar nos termos do qual informou o mercado de que é sua
intenção lançar uma oferta pública de aquisição geral e voluntária sobre as
acções emitidas pela EDP que se encontram admitidas à negociação no
mercado regulamentado do Euronext Lisbon by Euronext Lisbon.
O preço oferecido é de € 3,26 por acção.
O Conselho de Administração Executivo da EDP deu início aos procedimentos
internos relevantes, no cumprimento das obrigações às quais se encontra
adstrito, e irá pronunciar-se em devido tempo sobre os demais termos da
oferta que serão dados a conhecer ao Conselho de Administração Executivo da
EDP através do envio pelo oferente do projecto de prospecto que incluirá,
designadamente, o detalhe relevante do Projecto Industrial.
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Não obstante, o Conselho de Administração Executivo considera que o preço
oferecido não reflecte adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito
na oferta é baixo considerando a prática seguida no mercado Europeu das
utilities nas situações onde existiu aquisição de controlo pelo oferente.
Para mais informações, por favor consulte o anúncio preliminar disponível em
www.cmvm.pt.
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