
Reuters:      EDP.LS 
Bloomberg:  EDP PL 

Transacção
de Dirigente 

EDP – Energias de Portugal, S.A. Sociedade Aberta Sede: Av. 24 de Julho, 12 1249-300 Lisboa Portugal 
NIPC e Matrícula CRC Lisboa 500697256 Capital Social: € 3 656 537 715 

Direcção de Relações
com Investidores  
Miguel Viana, Director 
Sónia Pimpão  
Carolina Teixeira 
Andreia Severiano 
Pedro Gonçalves Santos  
tel. +351 21 001 2834 
ir@edp.com 

TRANSACÇÃO DE DIRIGENTE RELACIONADA COM A 
SUBSCRIÇÃO DE DIREITOS POR MEMBRO DO 
CONSELHO DE GERAL DE SUPERVISÃO 

Lisboa, 4 de Agosto de 2020: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

19º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, no 

artigo 10.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/522 da Comissão e no artigo 

248º-B do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) 

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

No contexto do aumento de capital pelo qual é conferido aos accionistas 

direitos de subscrição, o membro do Conselho de Geral de Supervisão, D. 

Fernando Masaveu Herrero, informou a EDP que: 

• Oppidum Capital, S.L., pessoa colectiva controlada por D. Fernando 

Masaveu Herrero, no passado dia 3 de Agosto de 2020, procedeu ao 

exercício de subscrição dos respectivos direitos das 263.046.616 acções 

representativas do capital social da EDP detidas, a que correspondem 

22.368.267 acções (Anexo I).

• Doña Carolina Compostizo Fernández, cônjuge de D. Fernando Masaveu 

Herrero, no passado dia 30 de Julho de 2020, procedeu ao exercício de 

subscrição dos respectivos direitos das 17.020 acções representativas do 

capital social da EDP detidas, a que correspondem 1.447 acções (Anexo II).

• Os descendentes Don Elías Masaveu Compostizo, Don Pedro 

Masaveu Compostizo e Don Jaime Masaveu Compostizo, no passado dia 

30 de Julho de 2020, cada um, procedeu ao exercício de subscrição dos 

respectivos direitos das 500 accçoes representativas do capital social da 

EDP detidas, a que correspondem 42 acções (Anexo III, IV e V). 

Junta-se em Anexo os formulários de notificação e divulgação pública das 

transacções de dirigentes efectuadas sobre as acções da EDP, nos termos do 

Regulamento de Execução (UE) 2016/523 da Comissão, de 10 de Março de 2016, 



que estabelece normas técnicas de execução no respeitante ao formato e modelo 

da comunicação e divulgação pública das operações de dirigentes, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

EDP – Energias de Portugal, S.A. 



Anexo I

1 Dados das pessoas com responsabilidade de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas 

a) Nome Oppidum Capital, S.L. 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Pessoa estreitamente relacionada: pessoa colectiva controlada por D. Fernando 

Masaveu Herrero, Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – 

Energias de Portugal, S.A.

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome EDP – Energias de Portugal, S.A. 

b) LEI 529900CLC3WDMGI9VH80 

4 Dados da(s) transacções 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo 

de instrumento 

Código de 

Identificação 

Subscriçao de acções da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

ISIN PTEDP0AMS010

b) Natureza da 

operação 

Subscriçao de acções, no âmbito de oferta pública de subscriçao. 

Esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre 

acções. 

c) Preço(s) e 

volume(s) Preço Volume 

3,30 €/ acção 22.368.267 acções correspondente 

ao exercício de direitos de 

subscrição de 263.046.616 acções.

d) Informações 

agregadas: 

- Volume

- Preço

Número de acções com direitos a exercer: 263.046.616 acções 

Número de acções subscritas: 22.368.267 acções 
Preço médio ponderado: 3,30 €/ acção 

Valor total da operaçao: 73.815.281,1 €

e) Data da operação 2020-08-03 

f) Local da 

operação 

EURONEXT - EURONEXT LISBON XLIS. 

(14:38 UTC) 



Anexo II

1 Dados das pessoas com responsabilidade de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas 

a) Nome Doña Carolina Compostizo Fernandez 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Pessoa estreitamente relacionada: cônjuge de D. Fernando Masaveu Herrero, 

Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de Portugal, S.A.

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome EDP – Energias de Portugal, S.A. 

b) LEI 529900CLC3WDMGI9VH80 

4 Dados da(s) transacções 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo 

de instrumento 

Código de 

Identificação 

Subscriçao de acções da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

ISIN PTEDP0AMS010

b) Natureza da 

operação 

Subscrição de acções, no âmbito de oferta pública de subscrição. 

Esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre 

acções. 

c) Preço(s) e 

volume(s) Preço Volume 

3,30 €/ acção 1.447 acções correspondente ao 

exercício de direitos de subscrição de 

17.020 acções. 

d) Informações 

agregadas: 

- Volume

- Preço

Número de acções com direitos a exercer: 17.020 acções 

Número de acções subscritas: 1.447 acções  

Preço médio ponderado: 3,30 €/ acção 

Valor total da operação: 4.775,10 €

e) Data da operação 2020-07-30 

f) Local da 

operação 

EURONEXT - EURONEXT LISBON XLIS. 



Anexo III

1 Dados das pessoas com responsabilidade de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas 

a) Nome Don Elías Masaveu Compostizo 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Pessoa estreitamente relacionada: descendente de D. Fernando Masaveu 

Herrero, Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de 

Portugal, S.A.

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome EDP – Energias de Portugal, S.A. 

b) LEI 529900CLC3WDMGI9VH80 

4 Dados da(s) transacções 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo 

de instrumento 

Código de 

Identificação 

Subscriçao de acções da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

ISIN PTEDP0AMS010

b) Natureza da 

operação 

Subscriçao de acções, no âmbito de oferta pública de subscrição. 

Esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre 

acções. 

c) Preço(s) e 

volume(s) Preço Volume 

3,30 €/ acção 42 acções correspondente ao 

exercício de direitos de subscrição de 

500 acções. 

d) Informações 

agregadas: 

- Volume

- Preço

Número de acções com direitos a exercer: 500 acções 

Número de acções subscritas: 42 acções  

Preço médio pomderado: 3,30 €/ acção 

Valor total da operação: 138,60 €

e) Data da operação 2020-07-30 

f) Local da 

operação 

EURONEXT - EURONEXT LISBON XLIS. 



Anexo IV

1 Dados das pessoas com responsabilidade de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas 

a) Nome Don Pedro Masaveu Compostizo 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Pessoa estreitamente relacionada: descendente de D. Fernando Masaveu 

Herrero, Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de 

Portugal, S.A.

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome EDP – Energias de Portugal, S.A. 

b) LEI 529900CLC3WDMGI9VH80 

4 Dados da(s) transacções 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo 

de instrumento 

Código de 

Identificação 

Subscriçao de acções da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

ISIN PTEDP0AMS010

b) Natureza da 

operação 

Subscriçao de acções, no âmbito de oferta pública de subscrição. 

Esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre 

acções. 

c) Preço(s) e 

volume(s) Preço Volume 

3,30 €/ acção 42 acções correspondente ao 

exercício de direitos de subscrição de 

500 acções. 

d) Informações 

agregadas: 

- Volume

- Preço

Número de acções com direitos a exercer: 500 acções 

Número de acções subscritas: 42 acções  

Preço médio pomderado: 3,30 €/ acção 

Valor total da operação: 138,60 €

e) Data da operação 2020-07-30 

f) Local da 

operação 

EURONEXT - EURONEXT LISBON XLIS. 



Anexo V

1 Dados das pessoas com responsabilidade de direcção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas 

a) Nome Don Jaime Masaveu Compostizo 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto Pessoa estreitamente relacionada: descendente de D. Fernando Masaveu 

Herrero, Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de 

Portugal, S.A.

b) Notificação 

inicial/alteração 

Notificação inicial. 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome EDP – Energias de Portugal, S.A. 

b) LEI 529900CLC3WDMGI9VH80 

4 Dados da(s) transacções 

a) Descrição do 

instrumento 

financeiro, tipo 

de instrumento 

Código de 

Identificação 

Subscriçao de acções da EDP – Energias de Portugal, S.A. 

ISIN PTEDP0AMS010

b) Natureza da 

operação 

Subscriçao de acções, no âmbito de oferta pública de subscrição. 

Esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre 

acções. 

c) Preço(s) e 

volume(s) Preço Volume 

3,30 €/ acção 42 acções correspondente ao 

exercício de direitos de subscrição de 

500 acções. 

d) Informações 

agregadas: 

- Volume

- Preço

Número de acções com direitos a exercer: 500 acções 

Número de acções subscritas: 42 acções  

Preço médio pomderado: 3,30 €/ acção 

Valor total da operação: 138,60 €

e) Data da operação 2020-07-30 

f) Local da 

operação 

EURONEXT - EURONEXT LISBON XLIS. 
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