
 

 

 

GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo 818, 4100-320 Porto, Portugal 

Capital social totalmente subscrito e realizado: €267.099.997,50 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  

sob o número único de matrícula e identificação fiscal 506 042 715 

(Emitente) 

 

COMUNICADO 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 

(“Emitente”) torna público que, nos termos do prospeto relativo à admissão à negociação das 

ações do Emitente no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon 

– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários em 1 de julho de 2021 e divulgado em 2 de julho de 2021, 

conforme alterado pela adenda aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

e divulgada em 6 de julho de 2021 (em conjunto, “Prospeto”), que podem ser consultados 

em www.greenvolt.pt e www.cmvm.pt, e conforme acordado no Underwriting Agreement 

celebrado no dia 1 de julho de 2021, os Joint Global Coordinators, agindo em nome e por 

conta dos Managers, exerceram a Greenshoe Option, em termos melhor detalhados no 

comunicado divulgado no passado dia 26 de julho de 2021. Nesses termos, o Emitente, emitiu 

4.588.235 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, com um 

preço unitário de 4,25 Euros por Ação (as “Novas Ações Opcionais”), resultando num 

aumento de capital de 19.499.998,75 Euros. 

Deste modo, o capital social do Emitente, que era de 247.599.998,75 Euros, é atualmente de 

267.099.997,50 Euros, passando o capital social a estar representado por 121.376.470 ações 

ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal. 

Mais se informa que a emissão das Novas Ações Opcionais será efetuada na sequência do 

referido registo do aumento de capital na competente Conservatória do Registo Comercial. 

http://www.greenvolt.pt/
http://www.cmvm.pt/


 

 

As Novas Ações Opcionais serão fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos 

seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as ações 

existentes. 

A totalidade das ações representativas do capital social e correspondentes direitos de voto 

do Emitente estão admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, 

gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sob o 

código ISIN PTGNV0AM0001. 

 

Porto, 27 de julho de 2021 

 

 

O Emitente 

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 

 

  

 


