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COMUNICADO 

 

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A INFORMA SOBRE 

EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES 

 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores 

Mobiliários, a VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“VAA” ou “Sociedade”) vem 

prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

Na sequência do comunicado de dia 14 de Outubro, a VAA informa que se 

concretizou o processo de emissão de i) obrigações garantidas no valor de 

€45.000.000, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 

2024 e ii) obrigações garantidas no valor de €5.000.000 com uma taxa anual fixa 

de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas colocadas apenas junto 

de investidores institucionais. 

Obrigações no montante de €45.000.000 foram ainda admitidas à negociação no 

Mercado Alternativo de Renda Fixa Espanhol (Mercado Alternativo de Renta Fija) 

(“MARF”). 
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A emissão destas obrigações veio diversificar as fontes de financiamento da VAA 

e alongar a maturidade média da dívida contribuindo nessa medida para o 

crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados 

em que opera. 

Informação detalhada sobre as obrigações, incluindo termos e condições e 

garantias associadas, estão disponíveis no Information Memorandum preparado 

no contexto da referida admissão à negociação no MARF, acessível no sítio de 

internet da VAA em 

https://investidores.vistaalegre.com/assets/vaa_marf_bond_issue_2019-

information_memorandum.pdf. 

 

 

Ílhavo, 22 de outubro de 2019 

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.


