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TRANSAÇÃO DE DIRIGENTE RELACIONADA COM
AQUISIÇÃO DE AÇÕES POR MEMBRO DO CONSELHO
GERAL E DE SUPERVISÃO
Lisboa, 4 de agosto de 2022: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19º do

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, no Regulamento
Delegado (UE) n.º 2016/522 da Comissão e no artigo 29.º-R 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:

Laurie Fitch, membro do Conselho Geral e de Supervisão, comunicou à EDP a aquisição de
40.000 ações representativas do capital social da EDP, a um preço médio de 4,9548 euros por
ação, no dia 3 de agosto de 2022.

Junta-se em Anexo os formulários de notificação e divulgação pública das transações de
dirigentes efetuadas sobre as ações 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 respeitantes 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.
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ANEXO
Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com
responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas
1

Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente
relacionadas com elas

a)

Nome

2

Motivo da notificação

a)

Cargo/estatuto

Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP SA

b)

Notificação
inicial/alteração

Notificação Inicial

3

Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a
plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões

a)

Nome

Energias de Portugal S.A.

b)

LEI

EDP.LS

4

Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii)
cada tipo de operação; iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações

a)

Descrição do
instrumento
financeiro, tipo
de instrumento
Código de
identificação

b)

Natureza da
operação

c)

Preço(s) e
volume(s)

d)

Informações
agregadas

Laurie Fitch

Ações
ISIN: PTEDPOAM0009

Aquisição de ações

Preço(s)

Volume(s)

4,9548

40.000

40000 ações da EDP PL a um preço médio de 4,9548 euros

—Volume
agregado

(ver tabela em anexo com detalhe das negociações)

— Preço
e)

Data da
operação

2022-08-03

f)

Local da
operação

Euronext Lisbon
CCEU, XTXM, RE, HREU, BATE, TQEX, SGMU, LISE, AQEU

