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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 248.º-A do Código dos Valores
Mobiliários informamos que o Grupo está a enfrentar esta crise pandémica a nível
mundial com responsabilidade e sem precipitações, respeitando os direitos dos seus
trabalhadores e clientes, garantidos por processos de segurança robustos e
acompanhando o evoluir da situação, seguindo as recomendações dos organismos de
saúde pública e governamentais de Portugal e Espanha.
Em Espanha, na sequência da declaração do "estado de alarma" que foi decretado pelo
Governo e que implicou o encerramento da esmagadora maioria dos restaurantes que o
Grupo explora, deu-se hoje início ao processo de " Expediente de Relacion Temporal
de Empleo" (ERTE), um instituto similar ao lay off, por força maior, que abrangeu a
totalidade dos trabalhadores. Estão excluídas algumas unidades residuais localizadas
nos aeroportos por determinação expressa da AENA e do Ministério Espanhol dos
Transportes, para prestação de serviços mínimos.
Em Portugal, verificou-se uma queda substancial das vendas nos últimos dias e foram
apenas encerradas algumas unidades por determinação das entidades competentes. Em
função da análise mais aprofundada das decisões do Governo, admitimos, com grande
probabilidade, que sejamos também obrigados a encerrar uma boa parte das unidades
que exploramos, mantendo abertas as que venham a prestar serviços de interesse
público,
Com grande probabilidade toda a atividade poderá estar encerrada a muito curto prazo.
O Grupo tem vindo junto dos stakeholders a definir a melhor forma de superar o
período que se avizinha e retomar as suas atividades quando as circunstancias o
permitam.
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