Atos SE
“Societas Europaea” constituída em França
River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, France
Pontoise 323 623 603

Oferta pública de venda de ações da
ATOS SE
reservada aos colaboradores elegíveis de determinadas sociedades do grupo Atos, no âmbito do
plano “Share 2021”

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA OFERTA

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 127.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se
público o resultado da oferta pública de venda de ações da Atos SE, reservada aos colaboradores
elegíveis de determinadas sociedades do grupo Atos, no âmbito do plano “Share 2021” e tal como
descrito no documento elaborado e submetido junto da CMVM ao abrigo do disposto na alínea c) do
número 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários.
O resultado da oferta em Portugal, cujo período de subscrição decorreu entre os dias 1 e 20 de
setembro de 2021 (inclusive), foi o seguinte:

Código ISIN

N.º de ordens

FR0000051732

7

Lisboa, 14 de janeiro de 2022

N.º de ações
vendidas
280

Preço
(por ação)
€ 31,74

Montante
total
€ 8 887,20

English translation for information purposes only.
Atos SE
“Societas Europaea” incorporated under French law
River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, France
Pontoise 323 623 603

Public offer of shares of
ATOS SE
reserved for the eligible employees of certain companies of the Atos group, within the context of
the “Share 2021” plan

ANNOUNCEMENT OF OFFER RESULT

Pursuant to Article 127 of the Portuguese Securities Code, it is hereby announced the result of the
public offer of shares of Atos SE, reserved to the eligible employees of certain companies of the Atos
group, within the context of the “Share 2021” plan and as described in the informative note prepared
and submitted to the CMVM according to the provisions of paragraph c) of number 2 of Article 134
of the Portuguese Securities Code.
The offer’s subscription period took place from September 1 to 20, 2021 (inclusive) and the result of
the offer in Portugal was the following:

ISIN Code
FR0000051732

Lisbon, January 14, 2022

No. of
subscription
orders
7

No. of shares
subscribed

Price
(per share)

Total amount

280

€ 31.74

€ 8 887.20

