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CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS TITULARES DE «OBRIGAÇÕES 2025» 

A PRESENTE CONVOCATÓRIA É IMPORTANTE E REQUER A SUA ATENÇÃO IMEDIATA 

 

A presente convocatória contém informação importante, que deverá ser lida com atenção antes de 

tomar qualquer decisão relativamente à proposta adiante descrita. Caso tenha dúvidas sobre o que 

deve fazer, recomenda-se que procure aconselhamento fiscal e jurídico, inclusive relativamente a 

consequências fiscais, junto do seu corretor, gestor bancário, advogado, contabilista ou outro 

consultor financeiro ou jurídico independente. Qualquer pessoa ou empresa cujas Obrigações 

(conforme definido adiante) sejam detidas por conta da mesma por corretor, intermediário, banco, 

custodiante, trust company, ou outro mandatário ou intermediário, deverá contactar a entidade 

relevante caso pretenda votar relativamente à proposta. O Emitente (conforme definido adiante), o 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft e o Banco Santander, S.A., na qualidade de agentes solicitadores, 

a Kroll Issuer Services Limited, na qualidade de agente de tabulação e informação, ou a António 

Frutuoso de Melo e Associados, Sociedade de Advogados, SP RL, na qualidade de representante 

comum dos obrigacionistas titulares (i.e. proprietários legais) de Obrigações, não emitem qualquer 

recomendação sobre se os titulares (i.e. proprietários legais) de Obrigações devem ou não votar a 

proposta.  

A divulgação da presente convocatória pode ser limitada por lei em determinadas jurisdições, pelo 

que os destinatários da mesma deverão informar-se sobre e observar quaisquer restrições. Não foi 

nem será registada qualquer oferta ou venda de valores mobiliários nos termos da legislação 

aplicável a valores mobiliários de qualquer jurisdição. 

3 de maio de 2022  
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CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS  

 

titulares de 

 

 

Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. 

Registada junto da Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o NIPC  

502 790 024 

Capital Social: € 75.000.000 

Sede: Quinta da Torre da Aguilha, Edifício BRISA, 2785-599 São Domingos de Rana 

(o “Emitente”) 

(sociedade anónima constituída ao abrigo da lei da República Portuguesa)  

 

 

Obrigações com o montante de emissão de € 300.000.000 à taxa fixa de 1,875 por cento e data de 

maturidade em 30 de abril de 2025 (ISIN: PTBSSIOM0015) 

(as “Obrigações”) 



 

3 

 

SERVE O PRESENTE PARA NOTIFICAR, nos termos do art. 355.º, n.º 2 do Código das Sociedades 

Comerciais e do Anexo 1 ao contrato de nomeação do representante comum dos obrigacionistas 

datado de 22 de dezembro de 2010, conforme alterado em 4 de julho de 2014 (Notes Common 

Representative Appointment Agreement, o “Contrato de Nomeação do Representante Comum dos 

Obrigacionistas”), celebrado entre o Emitente e a António Frutuoso de Melo e Associados, Sociedade 

de Advogados, SP RL (o “Representante Comum dos Obrigacionistas”), na qualidade de representante 

comum dos Obrigacionistas (conforme definido adiante), da realização de uma assembleia (a 

“Assembleia”) de Obrigacionistas, convocada pelo Representante Comum dos Obrigacionistas, que 

terá lugar às 10h30 (hora de Londres) do dia 6 de junho de 2022 exclusivamente por via virtual (i.e. 

através de meios telemáticos), com o propósito de apreciar e, caso se considere adequado, aprovar a 

seguinte deliberação que será proposta como Deliberação Extraordinária, de acordo com as 

disposições dos termos e condições das Obrigações (conforme definido adiante) e do Contrato de 

Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas, a implementação da referida deliberação 

ficando sujeita à verificação das condições estabelecidas na sua alínea (g).  

A Assembleia foi convocada na sequência de pedido submetido pelo Emitente para tal efeito e será 

presidida pelo Representante Comum dos Obrigacionistas, assumindo as funções de secretário da 

mesa da assembleia quem o Representante Comum dos Obrigacionistas vier a designar por escrito. 

Caso não seja possível realizar a Assembleia na data marcada por falta de quórum (cf. secção Quórum 

e Maioria infra), fica desde já convocada para reunir em segunda convocação pelas 10h30 (hora de 

Londres) do dia 21 de junho de 2022 (a “Data de Segunda Convocação”), que será igualmente realizada 

exclusivamente por via virtual (i.e. através de meios telemáticos) com a mesma ordem de trabalhos. 

Os termos iniciados por letra maiúscula que não se encontrem definidos na presente Convocatória 

terão, salvo se do contexto resultar sentido diferente, os significados previstos no Contrato de 

Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas ou no memorando de solicitação de 

consentimento elaborado pelo Emitente para efeitos, inter alia, da presente Assembleia e datado de 

3 de maio de 2022 (o “Memorando de Solicitação de Consentimento”), conforme aplicável. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

A PRESENTE ASSEMBLEIA (a “Assembleia”) de obrigacionistas titulares (i.e. proprietários legais) (os 

“Obrigacionistas”) das obrigações com o montante de emissão de € 300.000.000 à taxa fixa de 1,875 

por cento e data de maturidade em 30 de abril de 2025 (as “Obrigações”), emitidas pela Brisa – 

Concessão Rodoviária, S.A. (o “Emitente”) em 30 de abril de 2015 no âmbito do seu Euro 3,000,000,000 

Euro Medium Term Note Programme (o “Programa”), com o ISIN: PTBSSIOM0015, mediante 

Deliberação Extraordinária (ou Extraordinary Resolution, conforme definido no Contrato de Nomeação 

do Representante Comum dos Obrigacionistas) (a “Deliberação Extraordinária”), pela presente 

DELIBERA: 

(a) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária) acordar e consentir: 

(i) na inclusão de uma nova Condition 9.4.A (Make-Whole Call Option) nos termos e 

condições das Obrigações estabelecidos no Anexo 2 (Terms and Conditions of the Notes) 

ao Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas relativamente 

às Obrigações datado de 22 de dezembro de 2010, conforme alterado em 4 de julho de 

2014 (os “Termos e Condições das Obrigações 2025”), nos termos dos quais o Emitente 

poderá, mediante pré-aviso mínimo de 10 dias corridos (que pode ser revogado pelo 

Emitente), exercer o direito de reembolsar em qualquer momento prévio à Data de 

Maturidade todas, mas não algumas apenas, as Obrigações pelo Make-Whole Call Option 

Redemption Amount relevante (conforme definido adiante), imediatamente a seguir à 

Condição 9.4 (Redemption at the option of the Issuer), com o seguinte teor: 

“Condition 9.4.A Make-Whole Call Option 

If the Make-Whole Call Option is specified in the relevant Final Terms as being applicable, 

the Notes may be redeemed at the option of the Issuer in whole on any Make-Whole Call 

Option Redemption Date at the relevant Make-Whole Call Option Redemption Amount 

on the Issuer’s giving not less than 10 nor more than 30 days’ notice to the Noteholders 

and having notified the Notes Common Representative prior to the provision of such 

notice (which notice shall be revocable, by means of a notice given to the Noteholders 

and notified to the Notes Common Representative prior to the Make-Whole Call Option 

Redemption Date, or such other earlier date as required by the relevant Interbolsa 

procedures, and if not so revoked shall oblige the Issuer to redeem the Notes on the 

relevant Make-Whole Call Option Redemption Date at the Make-Whole Call Option 

Redemption Amount plus accrued interest (if any) to such date). 

 For the purposes of this Condition 9.4.A (Make-Whole Call Option): 
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 “Determination Agent” means an independent financial institution of international 

repute or independent financial adviser with appropriate expertise, appointed by the 

Issuer at its own expense, in prior consultation with the Notes Common Representative 

and notified to the Noteholders in accordance with Condition 20 (Notices). 

“Make-Whole Call Option Redemption Amount” means an amount calculated by the 

Determination Agent and equal to the greater of (x) 100 per cent. of the principal amount 

of the Notes so redeemed and (y) the sum of the then present values of the remaining 

scheduled payments of principal and interest on such Notes (excluding any interest 

accrued but unpaid on the Notes to, but excluding, the relevant Make-Whole Call Option 

Redemption Date) up to and discounted from the Maturity Date to such Make-Whole Call 

Option Redemption Date, on the basis of the Day Count Fraction at a rate equal to the 

Reference Security Rate plus a Make-Whole Spread, plus in each case, any interest 

accrued but unpaid on the Notes to, but excluding, the Make-Whole Call Option 

Redemption Date;  

 “Make-Whole Redemption Calculation Date” means the date falling six Business Days 

prior to the Make Whole Call Option Redemption Date or as otherwise set out in the Final 

Terms; 

“Make-Whole Call Option Redemption Date” means the date, being a Business Day, set 

by the Issuer to redeem at any time prior to their Maturity Date all, but not some only, of 

the Notes in the notice to the Noteholders referred in the first paragraph of Condition 

9.4.A (Make-Whole Call Option); 

 “Make-Whole Spread” means 35 bps or, if the Make-Whole Call Option is not exercised 

before 31 December 2022, 25 bps; 

 “Quotation Time” shall be set out in the applicable Final Terms; 

 “Reference Security” means the security specified as such in the relevant Final Terms or, 

if the Reference Security is no longer outstanding, a security determined by the 

Determination Agent to be a Similar Security at the relevant time on the Make-Whole 

Redemption Calculation Date, quoted in writing by the Determination Agent to the Issuer 

and published in accordance with Condition 20 (Notices). 

 The Reference Security shall mean specifically 0% Bundesobligation due 11 April 2025 

(ISIN: DE0001141810). 

 “Reference Security Dealer” means each of five banks selected by the Issuer, or their 

affiliates, which are (A) primary government securities dealers, and their respective 
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successors, or (B) market makers in pricing corporate bond issues; 

 “Reference Security Dealer Quotations” means, with respect to each Reference Security 

Dealer and any date of redemption, the arithmetic average, as determined by the 

Determination Agent, of the bid and offered prices for the Reference Security (expressed 

in each case as a percentage of its nominal amount) at the Quotation Time on the Make-

Whole Redemption Calculation Date quoted in writing to the Determination Agent by 

such Reference Security Dealer; 

“Reference Security Price” means, with respect to any date of redemption, (a) the 

arithmetic average of the Reference Security Dealer Quotations for such date of 

redemption, after excluding the highest and lowest such Reference Security Dealer 

Quotations, or (b) if the Determination Agent obtains fewer than four such Reference 

Security Dealer Quotations, the arithmetic average of all such quotations; 

 “Reference Security Rate” means, with respect to any date of redemption, the rate per 

annum equal to the annual or semi-annual yield (as the case may be) to maturity or 

interpolated yield to maturity (on the relevant day count basis) of the Reference Security, 

assuming a price for the Reference Security (expressed as a percentage of its nominal 

amount) equal to the Reference Security Price for such date of Redemption. 

 The Reference Security Rate will be published by the Issuer in accordance with Condition 

20 (Notices), no later than the Make Whole Redemption Calculation Date; 

“Similar Security” means a reference bond or reference bonds issued by the same issuer 

as the Reference Security having an actual or interpolated maturity comparable with the 

remaining term of the Notes that would be utilised, at the time of selection and in 

accordance with customary financial practice, in pricing new issues of corporate debt 

securities of comparable maturity to the remaining term of the Notes.”; 

(ii) a inclusão da Make-Whole Call Option nos termos finais das Obrigações (Final Terms; 

doravante os “Termos Finais”), nomeadamente mediante:  

(A) a inserção de um novo parágrafo 10.A, imediatamente a seguir ao parágrafo 10, 

com o seguinte teor: 

“10.A Make-Whole Call Option: Applicable”; 

(B) a inserção de novos parágrafos 17.A, 17.B, 17.C, 17.D e 17.E, imediatamente a 

seguir ao parágrafo 17, com o seguinte teor:  

“17.A Make-Whole Call Option: Applicable. For further information, refer to the 
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Annex 

17.B Make-Whole Redemption Calculation Date: 6 Business Days prior to the Make-

Whole Call Option Redemption Date 

17.C Make-Whole Spread: 35 bps or, if the Make-Whole Call Option is not exercised 

before 31 December 2022, 25 bps 

17.D Reference Security: 0% Bundesobligation due 11 April 2025 (ISIN: 

DE0001141810)  

17.E Quotation Time: 10 a.m. (London time) 

For further information, refer to the Annex.”; e 

(C) a inserção de um anexo com o seguinte teor, do qual deverá constar a transcrição 

(para efeitos informativos) do texto da nova Condition 9.4.A (Make-Whole Call 

Option): 

  “Annex 

 (Make-Whole Call Option)  

The following is the text of Condition 9.4.A (Make-Whole Call Option), following the 

Extraordinary Resolution held on [date] and the amendment to the Common 

Representative Appointment Agreement, amending its Schedule 2 (Terms and 

Conditions of the Notes) dated on or around the same date. 

[Condition 9.4.A (Make-Whole Call Option) to be copied]”; e 

(iii) a celebração de um aditamento ao Contrato de Nomeação do Representante Comum das 

Obrigações (o “Aditamento ao CNRCO”), para efeitos de alterar o seu Anexo 2 (Terms and 

Conditions of the Notes) de modo a incluir a nova Condition 9.4.A (Make-Whole Call 

Option);  

(b) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária) autorizar, solicitar, conceder 

poderes e dar instruções ao Representante Comum dos Obrigacionistas e ao Emitente, 

conforme aplicável, no sentido de: (i) conferir eficácia às alterações ora referidas mediante a 

celebração do Aditamento ao CNRCO e o aditamento aos Termos Finais de modo a incluir o novo 

parágrafo 10.A (Make-Whole Call Option) e os parágrafos 17.A a 17.E, e o respetivo Anexo 

(Make-Whole Call Option) (os “Termos Finais Alterados”) (com tais (eventuais) alterações 

aprovadas pelo Representante Comum dos Obrigacionistas, a seu critério exclusivo, ou exigidas 

pelo Representante Comum dos Obrigacionistas); e (ii) outorgar e praticar todas as escrituras, 

instrumentos, atos e diligências, e tomar todas as medidas que se mostrem necessárias, 
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convenientes ou oportunas para implementar e conferir eficácia à presente Deliberação 

Extraordinária e à implementação da Proposta, incluindo, para evitar dúvidas, quaisquer 

procedimentos necessários junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e 

da Interbolsa;  

(c) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária) aprovar qualquer revogação, 

modificação, compromisso ou acordo relativamente aos direitos que assistem aos 

Obrigacionistas perante o Emitente (independentemente de os referidos direitos decorrerem 

ou não das Obrigações ou do Contrato de Nomeação do Representante Comum das Obrigações) 

relativos ou decorrentes das alterações aqui referidas e da implementação da Proposta; 

(d) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária) reconhecer e acordar que o 

Aditamento ao CNRCO e os Termos Finais Alterados produzirão efeitos a partir da data da sua 

respetiva celebração;  

(e) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária), na medida máxima permitida pela 

lei aplicável, irrevogavelmente dar quitação a e exonerar o Representante Comum dos 

Obrigacionistas de toda e qualquer responsabilidade que lhe possa ter sido ou possa vir a ser 

imputável ao abrigo do Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas, 

das Obrigações, das Condições ou de qualquer outro documento relativo às Obrigações e do 

qual o Representante Comum dos Obrigacionistas seja parte, relativamente a qualquer ato ou 

omissão no âmbito da presente Deliberação Extraordinária ou da implementação da mesma, 

mesmo apesar de posteriormente se poder vir a constatar a existência de um vício na aprovação 

da presente Deliberação Extraordinária ou que por qualquer razão a presente Deliberação 

Extraordinária não é válida ou vinculativa; 

(f) (sujeito à alínea (g) da presente Deliberação Extraordinária), na medida máxima permitida pela 

lei aplicável, irrevogavelmente renunciar a qualquer reclamação que os Obrigacionistas possam 

ter contra o Representante Comum dos Obrigacionistas decorrentes de qualquer perda ou dano 

que possam sofrer ou em que possam incorrer como resultado de qualquer ato ou omissão do 

Representante Comum dos Obrigacionistas agindo para efeitos da presente Deliberação 

Extraordinária ou da implementação da mesma, e confirmar a não prossecução de 

responsabilização do Representante Comum dos Obrigacionistas por qualquer dano desse tipo; 

(g) declarar que a implementação da presente Deliberação Extraordinária dependerá das Condições 

Suspensivas (conforme definido adiante) se verificarem cumulativamente (a menos que o 

Emitente, a seu critério, a tal renuncie); e 

(h) reconhece que os seguintes termos, conforme utilizados na presente Deliberação 
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Extraordinária, terão os seguintes significados: 

“Solicitação de Consentimento” (Consent Solicitation) significa o convite dirigido pelo Emitente 

a todos os Obrigacionistas para que estes prestem o seu consentimento à Proposta, com as 

alterações de que possa vir a ser objeto de acordo com os seus termos; 

“Memorando de Solicitação de Consentimento” significa o memorando de solicitação de 

consentimento (Consent Solicitation Memorandum) datado de 3 de maio de 2022, elaborado 

pelo Emitente relativamente à Solicitação de Consentimento; e 

“Proposta” significa a proposta de aprovação da presente Deliberação Extraordinária. 

Enquadramento 

O Memorando de Solicitação de Consentimento relacionado com a Deliberação Extraordinária e a 

solicitação de consentimento à Proposta (a “Solicitação de Consentimento”), cuja cópia se encontra 

disponível para consulta pelos Obrigacionistas conforme adiante indicado, explica o enquadramento e 

a fundamentação, bem como os respetivos pormenores, da Proposta, convidando os Obrigacionistas 

a prestar o seu consentimento à Proposta mediante a aprovação da Deliberação Extraordinária 

proposta, incluindo eventuais alterações aos Termos e Condições das Obrigações 2025, conforme 

resulta do Aditamento ao CNRCO, e aos Termos Finais, conforme resulta dos Termos Finais Alterados.  

Solicitação de Consentimento 

A Solicitação de Consentimento é apenas dirigida a Obrigacionistas, devendo o Memorando de 

Solicitação de Consentimento e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com a 

Solicitação de Consentimento ser circulados ou disponibilizados apenas a Obrigacionistas.  

Os Obrigacionistas poderão obter uma cópia do Memorando de Solicitação de Consentimento, a partir 

da data da presente Convocatória, do Agente de Tabulação e Informação, cujos dados de contacto se 

indicam adiante. Por forma a receber uma cópia do Memorando de Solicitação de Consentimento, os 

Obrigacionistas estão obrigados a fazer prova do seu estatuto de Obrigacionista. 

Todos os Obrigacionistas, independentemente de pretenderem votar ou abster-se na Assembleia, 

quer eles próprios quer através de procurador designado, sendo ou não o Agente de Tabulação e 

Informação, devem apresentar uma Instrução de Voto (conforme definido adiante) ao Agente de 

Tabulação e Informação (cujos dados de contacto se indicam adiante) até às 16h00 (hora de Londres) 

do dia 1 de junho de 2022 (o “Termo do Prazo”) mas não depois (exceto nas circunstâncias limitadas 

adiante delineadas). 

De acordo com a Solicitação de Consentimento, o Emitente oferece aos Obrigacionistas que votem a 

favor da Proposta, nomeando o Agente de Tabulação e Informação como procurador, na sequência de 
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uma Instrução de Voto válida (conforme definido adiante) recebida pelo Agente de Tabulação e 

Informação até ao termo do prazo para votação antecipada previsto no Memorando de Solicitação de 

Consentimento (ou seja, até às 16h00 (hora de Londres) do dia 16 de maio de 2022 (o “Termo do Prazo 

para Votação Antecipada”)) mas não depois, uma comissão de votação antecipada correspondente a 

0,10 por cento do capital em dívida das Obrigações sujeitas à Instrução de Voto em causa (a “Comissão 

de Votação Antecipada”), conforme melhor descrito no Memorando de Solicitação de Consentimento, 

sujeito às Condições Suspensivas e devido na data de pagamento da Comissão de Votação Antecipada, 

que atualmente se prevê que seja o dia 9 de junho de 2022 e, no caso de adiamento da Assembleia, 

no dia 26 de junho de 2022 (a “Data de Pagamento da Comissão de Votação Antecipada”). 

Se o Emitente decidir alterar a Proposta, poderá também alterar o Termo do Prazo para Votação 

Antecipada para uma data posterior, mas não para uma data posterior ao Termo do Prazo, sendo 

divulgada de acordo com Condition 20 (Notices) dos Termos e Condições das Obrigações 2025. 

Participação e Votação 

A Kroll Issuer Services Limited foi nomeada Agente de Tabulação e Informação (o “Agente de 

Tabulação e Informação”) para prestar informações e assistência na participação na Assembleia, a 

título gratuito para os Obrigacionistas. A infraestrutura eletrónica do Agente de Tabulação e 

Informação cumpre com a legislação em matéria de proteção de dados da União Europeia e tem 

certificação ISO em Sistema de Gestão de Segurança de Informação (Information Security 

Management System). 

Todos os Obrigacionistas que pretendem participar na Assembleia, independentemente de 

pretenderem votar ou abster-se de votar na Assembleia, quer eles próprios quer através de procurador 

designado, sendo ou não o Agente de Tabulação e Informação, devem apresentar uma Instrução de 

Voto ao Agente de Tabulação e Informação (enquanto destinatário designado pelo Representante 

Comum dos Obrigacionistas para receber e tabular quaisquer Instruções de Voto relativas à 

Assembleia; dados de contacto indicados adiante) até ao Termo do Prazo (ou depois, exclusivamente 

nas circunstâncias limitadas adiante delineadas). Cada Beneficiário Efetivo deverá providenciar para 

que os titulares das contas através das quais detêm o seu interesse nas Obrigações entreguem ou 

providenciem a entrega em seu nome de uma Instrução de Voto ao Agente de Tabulação e Informação. 

Cada um dos Obrigacionistas reconhece que a apresentação de uma Instrução de Voto que nomeie o 

Agente de Tabulação e Informação como procurador constitui uma instrução sua ao Agente de 

Tabulação e Informação no sentido de nomear um ou mais representantes (conforme este determine) 

como procuradores para participarem e votarem na Assembleia, no sentido indicado na Instrução de 

Voto em causa.  

As Instruções de Voto devem ser preenchidas e submetidas através de um formulário online que se 
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encontra disponível no sítio Web de consentimento: https://deals.is.kroll.com/bcr (o “Sítio Web de 

Consentimento”). Se um Obrigacionista não conseguir utilizar o Sítio Web de Consentimento, o 

Obrigacionista em causa deverá contactar o Agente de Tabulação e Informação para encontrar meios 

alternativos de participar nas Assembleias. Indicam-se adiante os prazos para a referida apresentação 

e nomeação. 

“Carta Confirmatória” significa a carta na minuta disponibilizada para as Obrigações pelo Agente de 

Tabulação e Informação no seu sítio web https://deals.is.kroll.com/bcr 

“Carta de Representação” significa a carta de representação na minuta disponibilizada pelo Agente de 

Tabulação e Informação no seu sítio web https://deals.is.kroll.com/bcr 

“Certificado” significa um certificado emitido por qualquer Membro Afiliado da Interbolsa, nos termos 

do art. 78.º do Código dos Valores Mobiliários, atestando que determinada pessoa está inscrita no seu 

registo contabilístico na qualidade de titular (i.e. proprietário legal) das Obrigações. 

“Instrução de Voto” significa a conjugação de um Certificado no qual se declara que as Obrigações são 

detidas por um determinado Obrigacionista e que não serão libertadas (ou seja, ficarão bloqueadas) 

até à data de aprovação da Deliberação Extraordinária (ou, eventualmente, até à data da segunda 

convocação), incluindo o IBAN da conta bancária associada às Obrigações (e para a qual será 

transferido, se aplicável, qualquer Comissão de Votação Antecipada), e (i) uma Carta de 

Representação, nomeando um procurador (que poderá ser o Agente de Tabulação e Informação, 

atuando através de qualquer dos seus representantes) para votar a favor ou contra a Proposta, para 

se abster de votar na Assembleia ou atribuindo poderes discricionários a procurador designado para 

votar na Assembleia no sentido que considerar mais adequado, ou (ii) uma Carta Confirmatória na qual 

se declara que o Obrigacionista pretende ele próprio participar e votar na Assembleia. Se o procurador 

designado for o Agente de Tabulação e Informação e a Carta de Representação não especificar se o 

Agente de Tabulação e Informação, atuando através de qualquer dos seus representantes, deve votar 

a favor ou contra a Proposta ou se deve abster, o Agente de Tabulação e Informação votará a favor da 

Proposta. A minuta da Instrução de Voto é disponibilizada aos Obrigacionistas no sítio Web do Agente 

de Tabulação e Informação: https://deals.is.kroll.com/bcr. Caso o Obrigacionista em causa pretenda 

ele próprio participar e votar na Assembleia, ou fazê-lo através de procurador que não o Agente de 

Tabulação e Informação, deve a referida carta indicar um endereço de correio eletrónico para o qual 

será enviado o link de participação na Assembleia, nos termos descritos na secção “Assembleia Virtual 

(i.e. através de meios telemáticos)” infra.  

As Instruções de Voto deverão ser apresentadas relativamente a Obrigações representativas de um 

capital mínimo de € 100.000 e, a partir de tal montante mínimo, em múltiplos integrais de € 100.000. 

https://deals.is.kroll.com/bcr
https://deals.is.kroll.com/bcr
https://deals.is.kroll.com/bcr
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Disposições Gerais 

Os Obrigacionistas podem: 

(i) aprovar a Deliberação Extraordinária votando na Assembleia, comunicando, para o efeito, 

uma Instrução de Voto ao Agente de Tabulação e Informação a favor da Deliberação 

Extraordinária;  

(ii) não aprovar a Deliberação Extraordinária votando na Assembleia, comunicando, para o 

efeito, uma Instrução de Voto ao Agente de Tabulação e Informação contra a Deliberação 

Extraordinária; 

(iii) abster-se de votar relativamente à Deliberação Extraordinária na Assembleia, 

comunicando, para o efeito, uma Instrução de Voto ao Agente de Tabulação e Informação 

indicando expressamente a sua abstenção relativamente à Deliberação Extraordinária; 

(iv) atribuir poderes discricionários a um procurador designado para votar na Assembleia no 

sentido que considerar mais adequado, comunicando, para o efeito, uma Instrução de 

Voto ao Agente de Tabulação e Informação indicado expressamente tal intenção; ou 

(v) atuando eles próprios diretamente, votar na Assembleia no sentido que considerarem 

mais adequado, comunicando, para o efeito, uma Instrução de Voto ao Agente de 

Tabulação e Informação indicando expressamente tal intenção. 

Relembra-se aos Obrigacionistas que se o procurador nomeado for o Agente de Tabulação e 

Informação e a Carta de Representação não especificar se o Agente de Tabulação e Informação deve 

votar a favor ou contra a Proposta ou abster-se de votar, o Agente de Tabulação e Informação irá 

votar a favor da Proposta. 

Condições Suspensivas 

A eficácia da Proposta depende da verificação cumulativa das seguintes condições relativamente às 

Obrigações, às obrigações com o montante de emissão de € 300.000.000 à taxa fixa de 2,000 por cento 

e com data de maturidade em 22 de março de 2023 (ISIN: PTBSSJOM0014) (as “Obrigações 2023”) e 

às obrigações com o montante de emissão de € 300.000.000 à taxa fixa de 2,375 por cento e com data 

de maturidade em 10 de maio de 2027 (ISIN: PTBSSLOM0002) (as “Obrigações 2027”), emitidas pelo 

Emitente no âmbito do Programa, exceto nos casos em que o Emitente renuncie à sua verificação:  

(i) aprovação de cada deliberação extraordinária (Extraordinary Resolution, conforme 

definido no contrato de nomeação do representante comum das obrigações relevantes) 

que aprove, inter alia, a inclusão de uma nova Condition 9.4.A (Make-Whole Call Option) 
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nos Termos e Condições das Obrigações 2025, nos termos e condições das Obrigações 

2023 e nos termos e condições das Obrigações 2027; 

(ii) a decisão pelo Emitente, a seu critério exclusivo, de implementar a Proposta, assim como 

as propostas divulgadas na presente data relativamente às Obrigações 2023 e às 

Obrigações 2027; e  

(iii) a alteração do Contrato de Nomeação do Representante Comum das Obrigações e dos 

Termos Finais aquando da celebração do Aditamento ao CNRCO e dos Termos Finais 

Alterados (em cada caso, revestindo a forma prevista na Deliberação Extraordinária), e a 

respetiva produção de efeitos (de acordo com os respetivos termos), assim como a 

alteração do contrato de nomeação do representante comum dos obrigacionistas, 

respeitante às Obrigações 2023 e às Obrigações 2027 e dos termos finais das Obrigações 

2023 e das Obrigações 2027 aquando da celebração das alterações relevantes e dos 

termos finais alterados (em cada caso, revestindo a forma prevista na respetiva 

deliberação extraordinária), e a respetiva produção de efeitos de tais alterações aos 

contratos de nomeação do representante comum e dos termos finais alterados (em 

conformidade com os seus respetivos termos),  

(conjuntamente designadas por “Condições Suspensivas”). 

A Proposta apenas produzirá efeitos se as Condições Suspensivas se verificarem até à Data de 

Pagamento da Comissão de Votação Antecipada (ou se a sua verificação for renunciada pelo Emitente 

a seu critério). Se as Condições Suspensivas não se verificarem (ou se a sua verificação não for 

renunciada pelo Emitente a seu critério), a Proposta não produzirá quaisquer efeitos e não vinculará 

os Obrigacionistas, nem a estes será paga a Comissão de Votação Antecipada. Para que não restem 

dúvidas, caso as Deliberações Extraordinárias tenham sido aprovadas, a Proposta só será 

implementada pelo Emitente se a Comissão de Votação Antecipada já tiver sido, ou vier a ser, paga 

pelo Emitente a todos os Obrigacionistas elegíveis para esse propósito. 

Pagamento da Comissão de Votação Antecipada 

A Comissão de Votação Antecipada só será devida na Data de Pagamento da Comissão de Votação 

Antecipada a Obrigacionistas que entreguem uma Instrução de Voto válida designando como 

procurador o Agente de Tabulação e Informação com poderes para votar a favor da aprovação da 

Deliberação Extraordinária até ao Termo do Prazo para Votação Antecipada mas não depois (exceto 

nas circunstâncias limitadas adiante delineadas). O pagamento da Comissão de Votação Antecipada 

depende igualmente da verificação (ou renúncia de verificação, no todo ou em parte) das Condições 

Suspensivas. Para que não restem dúvidas, se a Deliberação Extraordinária for aprovada com sucesso 
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e o Emitente renunciar ao requisito previsto no parágrafo (i) da definição das Condições Suspensivas, 

a Comissão de Votação Antecipada será paga a esses Obrigacionistas, elegíveis para esse propósito. 

Os Obrigacionistas que (a) votem contra a Proposta, (b) se abstenham de votar relativamente à 

Proposta, (c) preencham e entreguem uma Instrução de Voto recebida pelo Agente de Tabulação e 

Informação após o Termo do Prazo para Votação Antecipada (exceto nas circunstâncias limitadas 

adiante delineadas), ou (d) diligenciem no sentido de votar na Assembleia por outra forma que não 

através do Agente de Tabulação e Informação enquanto procurador designado, não terão qualquer 

direito a receber a Comissão de Votação Antecipada. 

No caso de uma alteração à Proposta pelo Emitente, de acordo com os processos definidos no 

Memorando de Solicitação de Consentimento, os Obrigacionistas que (a) não revoguem as 

Instruções de Voto anteriormente submetidas em que nomeiam o Agente de Tabulação e 

Informação como procurador para votar a favor da Proposta; ou (b) mas não depois da data definida 

(e divulgadas de acordo com a Condition 20 (Notices) dos Termos e Condições das Obrigações 2025) 

pelo Emitente como Termo do Prazo para Votação Antecipada alterado, (i) submetam as Instruções 

de Voto nomeando o Agente de Tabulação e Informação como procurador para votar em sua 

representação a favor da Proposta depois do anúncio da alteração à Proposta pelo Emitente; ou (ii) 

revoguem a Instrução de Voto anteriormente submetida, de acordo com os procedimentos definidos 

no Memorando de Solicitação de Consentimento, e submetam uma nova Instrução de Voto 

nomeando o Agente de Tabulação e Informação como procurador para votar em favor da Proposta, 

serão elegíveis para receber a Comissão de Votação Antecipada, sujeito às Condições Suspensivas. 

Documentos Disponíveis para Consulta 

Os Obrigacionistas ou Beneficiários Efetivos (que diligenciem no sentido de Obrigacionistas atuarem 

em sua representação) que possuam comprovativo da titularidade das respetivas Obrigações poderão, 

a qualquer momento e mediante pré-aviso razoável, durante o horário de expediente em qualquer dia 

da semana (excetuando-se, portanto, sábados, domingos, feriados oficiais e tolerâncias de ponto), 

antes da Assembleia, consultar cópias dos documentos adiante indicados na sede do Emitente e no 

sítio Web desta (https://www.brisaconcessao.pt/en/). Os referidos documentos estão também 

disponíveis no sítio Web do Agente de Tabulação e Informação (https://deals.is.kroll.com/bcr). 

Cópias dos seguintes documentos encontram-se disponíveis para consulta: 

• o Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas (que tem como anexo 

os Termos e Condições das Obrigações 2025); 

• os Termos Finais; 

• a minuta de Aditamento ao CNRCO (incluindo os Termos e Condições das Obrigações 2025 
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alterados, anexos ao mesmo); e  

• a minuta dos Termos Finais Alterados.  

Disposições Gerais 

Chama-se particularmente a atenção dos Obrigacionistas para o quórum constitutivo da Assembleia e 

de uma eventual segunda convocação da mesma, previsto na secção “Quórum e Maioria” infra. Tendo 

em conta tais requisitos, insta-se veementemente os Obrigacionistas a tomarem medidas para se 

fazerem representar na Assembleia ou a participar e votar na mesma, conforme adiante referido, com 

a maior brevidade possível. 

O Representante Comum dos Obrigacionistas não inquiriu, analisou nem verificou o conteúdo, 

objetivos ou qualquer outro aspeto da Proposta. O Representante Comum dos Obrigacionistas não 

contribuiu de forma alguma para a preparação ou negociação da Proposta, não declarando nem 

garantindo que toda a informação relevante foi divulgada aos Obrigacionistas no âmbito do 

Memorando de Solicitação de Consentimento e da presente Convocatória. O Representante Comum 

dos Obrigacionistas tampouco é responsável pelo conteúdo do Memorando de Solicitação de 

Consentimento ou da Proposta, ou pela implementação da Proposta. Assim sendo, os 

Obrigacionistas que tenham dúvidas sobre o impacto da Proposta e da Deliberação Extraordinária 

deverão procurar aconselhamento financeiro, fiscal, contabilístico e jurídico independente. 

Assembleia Virtual (através de meios telemáticos) 

Tendo em conta a permanente incerteza em torno do coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) e os riscos 

associados subsistentes, bem como as limitações, medidas e restrições implementadas nesse 

contexto, poderá ser impossível ou desaconselhável realizar uma Assembleia presencial, na qual não 

seja possível garantir todas as condições de segurança necessárias. A Assembleia será assim 

exclusivamente realizada por via virtual (através de meios telemáticos), conforme permitido nos 

termos do art. 377.º, n.º 6, al. b) do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do art. 

355.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais e do art. 15, n.º 2 dos estatutos do Emitente, e ainda 

em linha com as “Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais”, publicadas pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 20 de março de 2020.  

De acordo com o Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas e sujeito às 

demais disposições do mesmo, o Representante Comum dos Obrigacionistas poderá prescrever outras 

regras relativas à realização de assembleias de Obrigacionistas e bem assim à participação e votação 

nas mesmas, conforme o Representante Comum dos Obrigacionistas possa razoavelmente 

determinar. 

Todas as referências a participação ou votação constantes da presente Convocatória constituem 
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referências a participação ou votação na Assembleia por via virtual (através de meios telemáticos). 

Cada Obrigacionista que pretenda participar e votar na Assembleia, quer por si próprio quer através 

de procurador por si designado que não o Agente de Tabulação e Informação, em cumprimento dos 

prazos e procedimentos descritos na presente Convocatória, deverá assegurar que dispõe dos 

seguintes recursos mínimos técnicos e operacionais para aceder ao software Microsoft Teams:  

• Computador com software Windows ou Mac instalado e acesso à internet; 

• Sistema operativo Windows 7/10/8.1 ou sistema operativo MAC OS X 10.11 El Capitan (ou mais 

recente); 

• Câmara, colunas de som e microfone (poderão ser utilizados dispositivos próprios do 

computador ou externos ao mesmo); e 

• Sistema Navegador (Browser) instalado no computador para fins de acesso à internet: Google 

Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer ou Safari. 

Os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si designados que não o 

Agente de Tabulação e Informação, poderão recorrer ao seguinte endereço de correio eletrónico 

ir_bcr@brisa.pt para esclarecerem qualquer dúvida ou solicitar mais informações relativamente aos 

requisitos técnicos para participação na Assembleia por via virtual (através de meios telemáticos). 

O Emitente deverá ainda disponibilizar a assistência técnica necessária para ajudar a testar o sistema 

de participação na Assembleia, que os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de 

procuradores por si designados que não o Agente de Tabulação e Informação, poderão contactar 

através do número de telefone +351 21 444 88 88 entre as 10h e as 17h (hora de Londres), 

exclusivamente no dia 30 de maio de 2022. 

Recomenda-se que os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si 

designados que não o Agente de Tabulação e Informação, testem antecipadamente o sistema de 

participação na Assembleia por via virtual (i.e. através de meios telemáticos), por forma a poderem 

participar e, querendo, exercer os respetivos direitos de voto.  

Caso os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si designados que não o 

Agente de Tabulação e Informação, eventualmente constatem que não dispõem dos recursos técnicos 

e operacionais para aceder à plataforma de comunicação referida supra, devem contactar o número 

de telefone indicado supra. 

Mais se comunica aos Obrigacionistas as seguintes condições de participação na Assembleia, quer eles 

próprios quer através de procuradores por si designados que não o Agente de Tabulação e Informação, 

que deverão ser cumpridas por forma a assegurar a normal e correta realização dos trabalhos: 
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• Antes do início da Assembleia, previsto para as 10h30 (hora de Londres) do dia 6 de junho de 

2022, aceder ao link que será enviado para o endereço de correio eletrónico indicado para o 

efeito (nos termos previstos na presente Convocatória), por forma a participar na Assembleia 

via Microsoft Teams, onde todas as formalidades para efeitos de verificação de identidade serão 

cumpridas;  

• O acesso à Assembleia deve ser feito via Microsoft Teams; 

• Para efeitos do exercício dos direitos de voto, no final da apresentação da proposta de 

deliberação pelo Emitente, os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores 

por si designados que não o Agente de Tabulação e Informação (em conformidade com a 

respetiva Instrução de Voto devidamente submetida), que participem na Assembleia e 

pretendam votar, deverão indicar o seu sentido de voto a favor ou contra a Proposta, ou a sua 

abstenção; 

• O Emitente deve disponibilizar, na data da Assembleia, os contactos telefónicos para assistência 

técnica simultânea aos Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si 

designados que não o Agente de Tabulação e Informação, que participem na Assembleia; e 

• Os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si designados que não 

o Agente de Tabulação e Informação, deverão, durante toda a Assembleia, observar as 

indicações técnicas ou operacionais que lhes sejam transmitidas por forma a assegurar a normal 

e correta gestão da ordem de trabalhos da Assembleia. 

Os Obrigacionistas, quer eles próprios quer através de procuradores por si designados que não o 

Agente de Tabulação e Informação, que se defrontem com qualquer problema técnico, operacional ou 

outro, suscetível de os impedir de dar cumprimento aos procedimentos anteriormente descritos, 

devem contactar imediatamente o Agente de Tabulação e Informação para obter assistência/acesso a 

outros meios de participação na Assembleia. 

Participação 

As disposições que regulam a convocação e realização da Assembleia, para além do regime 

estabelecido no art. 355.º do Código das Sociedades Comerciais, estão previstas no Anexo 1 (Provisions 

for Meetings of Noteholders) do Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas 

e nos Termos e Condições das Obrigações 2025 tal como estabelecido no Anexo 2 (Terms and 

Conditions of the Notes) do Contrato de Nomeação do Representante Comum dos Obrigacionistas, 

cuja cópia se encontra disponível para consulta conforme referido.  

Os Obrigacionistas só podem participar nas Assembleias (mesmo que queiram votar pessoalmente 

na Assembleia) por meio de Instruções de Voto, a submeter dentro dos prazos exigidos. Para o 
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efeito, o Agente de Tabulação e Informação foi designado para recolher todas as Instruções de Voto, 

que deverá tabular e entregar ao Representante Comum dos Obrigacionistas. Apenas as pessoas 

indicadas nas Instruções de Voto, quer os próprios Obrigacionistas quer as pessoas por eles 

designadas para tal efeito (incluindo qualquer Obrigacionista ou Beneficiário Efetivo, ou o Agente 

de Tabulação e Informação, caso nomeado), terão o direito de participar e votar na Assembleia. 

Os Obrigacionistas que tenham devidamente entregue Instruções de Voto e nomeado o Agente de 

Tabulação e Informação (atuando através de um ou mais dos seus representantes) como procurador 

não necessitam de praticar qualquer ato adicional com respeito à votação em sede de Assembleia 

relativamente à Deliberação Extraordinária. Ao apresentarem ou entregarem uma Instrução de Voto 

devidamente preenchida ao Agente de Tabulação e Informação, os Obrigacionistas estarão a dar 

instruções irrevogáveis ao Agente de Tabulação e Informação no sentido de nomear um ou mais 

representantes, designados como seus procuradores, para votarem no sentido indicado na Instrução 

de Voto em causa. 

Os Obrigacionistas que tenham devidamente entregue Instruções de Voto e não tenham nomeado o 

Agente de Tabulação e Informação (atuando através de um ou mais dos seus representantes) para 

votar a favor ou contra a Deliberação Extraordinária, deverão ter nomeado nas Instruções de Voto 

quer eles próprios quer outra pessoa (incluindo um Obrigacionista ou Beneficiário Efetivo, caso 

nomeado) para participar e votar na Assembleia em sua representação, sendo exclusivamente 

responsáveis por assegurar a participação de tal pessoa na Assembleia e o exercício do direito de voto, 

nos termos aqui previstos.  

As Instruções de Voto devem ser entregues pelos Obrigacionistas ao Agente de Tabulação e 

Informação até ao Termo do Prazo, mediante o preenchimento e a submissão através de um 

formulário online disponível pelo Sítio Web de Consentimento: https://deals.is.kroll.com/bcr. Se um 

Obrigacionista não conseguir aceder ao Sítio Web de Consentimento deve contactar o Agente de 

Tabulação e Informação de forma a encontrar um meio alternativo para participar na Assembleia. 

As Instruções de Voto não poderão ser revogadas pelo respetivo Obrigacionista após entrega ao 

Agente de Tabulação e Informação, exceto se o Emitente decidir alterar a Solicitação de 

Consentimento e/ ou a Proposta em conformidade com o Memorando de Solicitação de 

Consentimento, sendo que nesse caso o Obrigacionista relevante pode, antes do Termo do Prazo, mas 

não depois (sujeito a prazos mais curtos exigidos pelo Membro Afiliado da Interbolsa, o Sistema de 

Compensação, os seus participantes e/ou qualquer outro intermediário que detenha as Obrigações 

por conta dos Obrigacionistas), submeter a Carta de Revogação na qual se declara que o Obrigacionista 

pretende revogar a Instrução de Voto previamente entregue.  

“Carta de Revogação” significa a carta na minuta disponibilizada aos Obrigacionista pelo Agente de 

https://deals.is.kroll.com/bcr
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Tabulação e Informação no sítio web https://deals.is.kroll.com/bcr. 

Se a Assembleia for adiada, as Instruções de Voto podem posteriormente ser alteradas ou revogadas 

no Termo do Prazo de Adiamento ou antes do Termo do Prazo de Adiamento (conforme definido 

adiante). 

Qualquer Obrigacionista, quer ele próprio quer através de procurador designado que não o Agente de 

Tabulação e Informação (em conformidade com o disposto supra), que participe na Assembleia com a 

intenção de votar, será obrigado a comprovar a sua identidade, de forma considerada aceitável pelo 

Representante Comum dos Obrigacionistas, mediante a disponibilização de cópia do seu passaporte, 

cartão de identidade ou cartão de cidadão, ou qualquer outro documento de identificação que o 

Representante Comum dos Obrigacionistas considere adequado, antes de participar na Assembleia, 

conforme solicitado pelo Representante Comum dos Obrigacionistas.  

Os Obrigacionistas devem ter procedido a todas as diligências necessárias para participar e/ou votar 

na Assembleia junto do Membro Afiliado relevante da Interbolsa, Sistema de Compensação ou outro 

Intermediário relevante, com a devida antecedência relativamente às horas de forma a poderem 

cumprir com os prazos e procedimentos previstos na presente Convocatória, e dentro do prazo 

indicado pelo Membro Afiliado relevante da Interbolsa, Sistema de Compensação ou outro 

Intermediário relevante. Os prazos e procedimentos previstos na presente Convocatória assentam 

nos requisitos previstos para assembleias gerais de obrigacionistas na lei portuguesa, nos Termos e 

Condições das Obrigações 2025 e no Contrato de Nomeação do Representante Comum dos 

Obrigacionistas, podendo os Membros Afiliados da Interbolsa, Sistemas de Compensação e 

quaisquer outros Intermediários relevantes ter os seus próprios requisitos adicionais relativos a 

prazos e procedimentos, designadamente no que toca à emissão de Certificados, entrega de 

Instruções de Voto ou, em geral, à participação e/ou votação em sede da Deliberação Extraordinária. 

Os referidos prazos e procedimentos prevalecem sobre os prazos e procedimentos previstos na 

presente Convocatória. Em conformidade, insta-se veementemente os Obrigacionistas que 

pretendam participar na Assembleia e/ou votar na Deliberação Extraordinária a contactarem 

diretamente o Membro Afiliado relevante da Interbolsa, Sistema de Compensação, Participante 

Direto ou outro Intermediário, com a maior brevidade possível.  

"Membro Afiliado da Interbolsa" significa uma instituição financeira autorizada a atuar como 

intermediário financeiro autorizado para efeitos do Código dos Valores Mobiliários e que tem direito 

a manter contas de controlo na Interbolsa em nome dos Obrigacionistas (e inclui, para evitar dúvidas, 

quaisquer bancos ou intermediários financeiros nomeados pela Euroclear e pela Clearstream para 

efeitos de manutenção de contas individuais de registo de valores mobiliários por conta da Euroclear 

e da Clearstream). 

https://deals.is.kroll.com/bcr
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“Beneficiário Efetivo” significa uma pessoa que é beneficiária efetiva de uma parcela determinada do 

valor de emissão das Obrigações, conforme resulte dos registos da Euroclear ou da Clearstream, de 

qualquer dos seus Participantes Diretos ou outro Intermediário.  

“Sistema de Compensação” significa a Interbolsa, a Euroclear ou a Clearstream, conforme resulte do 

contexto. 

“Clearstream” significa a Clearstream Banking S.A. 

“Participante Direto” significa cada pessoa inscrita nos registos da Euroclear ou da Clearstream como 

titular (i.e. proprietário legal) de interesse nas Obrigações. 

“Euroclear” significa a Euroclear Bank SA/NV. 

“Interbolsa” significa a Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 

“Intermediário” significa qualquer corretor, intermediário, banco, trust company ou outro mandatário 

ou custodiante titular de Obrigações ou através do qual um interesse nas Obrigações (que não 

propriedade legal) é detido por conta de um Obrigacionista. 

Quórum e Maioria 

A Deliberação Extraordinária só poderá ser apreciada em sede de Assembleia se se verificar quórum 

constitutivo. Verificar-se-á quórum constitutivo se um ou mais Obrigacionistas ou agentes que 

detenham ou representem o montante do capital em dívida das Obrigações necessário para fins de 

quórum constitutivo se encontrarem presentes (conforme estipulado infra, em “Primeira 

Convocação”). 

Caso não se verifique quórum constitutivo dentro de 15 minutos a contar da hora marcada para a 

Assembleia, será a mesma adiada para a Data da Segunda Convocação. O quórum constitutivo para 

que a Assembleia seja retomada é inferior àquele exigido para a Primeira Convocação, conforme 

definido infra. 

Instruções de Voto válidas entregues e não revogadas (nas circunstâncias limitadas adiante 

delineadas) até à data da Assembleia permanecem válidas em sede de Segunda Convocação. Se a 

Assembleia for adiada, os Obrigacionistas que não tenham apresentado Instruções de Voto até ao 

Termo do Prazo poderão apresentar Instruções de Voto durante o período que se inicia no 

encerramento da Assembleia em Primeira Convocação e termina às 10h00 (hora de Londres) de 14 de 

junho de 2022 (“Termo do Prazo de Adiamento”). 

Os requisitos em termos de quórum constitutivo da Assembleia são os seguintes: 
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Assembleia  Requisito de Quórum Constitutivo 

Primeira Convocação  Pessoa ou pessoas que detenham ou 

representem, pelo menos, 50 por cento do 

capital em dívida das Obrigações então em 

dívida (excetuando-se quaisquer Obrigações 

detidas pelo Emitente, se aplicável). 

Segunda Convocação  Pessoa ou pessoas que detenham ou 

representem quaisquer Obrigações em dívida 

(excetuando-se quaisquer Obrigações detidas 

pelo Emitente, se aplicável), 

independentemente do capital em dívida. 

Cada participação nas Obrigações no montante de € 1 corresponde a um voto. 

Para aprovar a Deliberação Extraordinária em sede de Primeira Convocação, são necessários os votos 

favoráveis representativos de, pelo menos, 50 por cento do capital em dívida das Obrigações então 

em dívida.  

Caso não se verifique quórum em sede de Primeira Convocação e a Assembleia seja adiada, a 

aprovação da Deliberação Extraordinária em sede de Segunda Convocação depende obrigatoriamente 

de maioria de votos favoráveis de, pelo menos, dois terços de todos os votos emitidos. 

A votação decorrerá nos termos indicados pelo presidente da mesa da Assembleia. 

Se aprovada e implementada, a Deliberação Extraordinária vinculará todos os Obrigacionistas, 

independentemente de terem ou não votado em relação a Deliberação Extraordinária, incluindo os 

Obrigacionistas que não tenham consentido a Deliberação Extraordinária. Para evitar dúvidas, a 

efetiva implementação da Deliberação Extraordinária está sujeita às Condições Suspensivas. 

A presente Convocatória será regulada e interpretada em conformidade com a lei portuguesa. 

Direito a Informação 

Durante a Assembleia, qualquer Obrigacionista, incluindo através de procurador designado, poderá 

pedir que lhe seja prestada informação fidedigna, completa e esclarecedora que permita ao 

Obrigacionista pronunciar-se de forma informada sobre as matérias sujeitas a deliberação. Qualquer 

informação solicitada só poderá ser recusada nos casos em que a sua divulgação seja passível de causar 

danos graves ao Emitente ou resultar na violação de deveres de confidencialidade impostos por lei. 
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Proteção de Dados 

O Emitente é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais em sede da Assembleia 

(designadamente, os dados de identificação e de contacto dos Obrigacionistas e/ou dos 

representantes destes, e o teor das respetivas intervenções na Assembleia), ao abrigo do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho de 

27 de abril de 2016) e da lei de implementação Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 58/2019, de 8 de 

agosto). Para o efeito, o Emitente tratará os referidos dados pessoais através do Agente de Tabulação 

e Informação para prossecução dos seus interesses legítimos e cumprimento dos seus direitos e 

obrigações legais. 

O Agente de Tabulação e Informação tratará os dados pessoais que lhe forem disponibilizados no 

âmbito da Assembleia na qualidade de subcontratante do Emitente, em conformidade com as medidas 

de segurança técnicas e logísticas adequadas. Os dados pessoais tratados podem ser transferidos a 

autoridades judiciárias, administrativas e/ou regulamentares, no âmbito de obrigações legais e/ou a 

prossecução de direitos judiciais pelo Emitente, sendo conservados apenas pelo tempo necessário 

para a realização da Assembleia, o cumprimento de qualquer obrigação legal e/ou no âmbito de 

eventuais processos judiciais ou administrativos, sendo apagados após este período. 

Para que o Agente de Tabulação e Informação possa prestar assistência à Assembleia, conforme 

acordado com o Emitente, o Agente de Tabulação e Informação determinará a(s) forma(s) e o(s) 

formato(s) mais adequados para facilitar a participação dos Obrigacionistas (e/ou seus devidos 

representantes) na Assembleia, conforme descrito supra.  

Tendo em conta o que antecede, caso pretenda obter qualquer informação relacionada com o 

presente documento, os procedimentos adotados, os termos de tratamento dos seus dados (e/ou caso 

pretenda exercer os seus direitos de acesso, esclarecimento, oposição, retificação, portabilidade ou 

apagamento dos seus dados pessoais, conforme o caso) por parte do Agente de Tabulação e 

Informação em nome do Emitente, por favor envie um pedido para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: bcr@is.kroll.com. Poderá ainda contactar a Autoridade Portuguesa de Proteção de Dados 

(CNPD), caso entenda que os seus direitos decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

não foram salvaguardados.  

mailto:bcr@is.kroll.com



