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EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede Social: Avenida 24 de Julho, n.º 12, 1249-300 Lisboa 

Capital Social integralmente subscrito e realizado: € 3.656.537.715,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa                                             

sob o n.º único de matrícula e de pessoa coletiva 500.697.256 

(Entidade Emitente)  

 

AVISO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO 

 

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459.º do Código das Sociedades 

Comerciais (“CSC”), no artigo 249.º, n.º 2, alínea b), do Código dos Valores Mobiliários 

(“CVM”) e nos artigos 1.º, alínea a), e 7.º do Regulamento da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários n.º 5/2008, informam-se os senhores acionistas da EDP – Energias 

de Portugal, S.A. (“EDP”, “Sociedade” ou “Emitente”) de que, no dia 15 de julho de 

2020, o Conselho de Administração Executivo da EDP deliberou, nos termos legais e 

estatutários, após parecer prévio favorável do Conselho Geral e de Supervisão, aumentar 

o capital social de 3.656.537.715,00 Euros para € 3.965.681.012 Euros, através da 

emissão de 309.143.297 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal 

de 1,00 Euro cada, ao preço de subscrição unitário de 3,30 Euros com um ágio de 2,30 

Euros por nova ação (“Novas Ações”), com reserva de subscrição aos acionistas no 

exercício dos respetivos direitos legais de preferência (“Direitos de Subscrição”) e a 

outros investidores que adquiram Direitos de Subscrição e a quem a oferta de Novas 

Ações possa ser legalmente dirigida (“Oferta”). 

 

2. As Novas Ações são oferecidas diretamente à subscrição pelos acionistas da EDP no 

exercício dos seus Direitos de Subscrição. Visto que não serão atribuídos Direitos de 

Subscrição em relação às ações próprias da Emitente, será atribuído um direito de 

subscrição por cada ação não detida pelo Emitente. 

 

3. A determinação do número de Novas Ações a serem emitidas nos termos da Oferta que 

cada acionista da EDP ou cada detentor de Direitos de Subscrição poderá subscrever 

resulta da aplicação do fator 0.085035375 ao número de Direitos de Subscrição detidos 
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no momento da subscrição, com arredondamento por defeito para o número inteiro de 

ações ordinárias mais próximo. 

 

4. As Novas Ações inicialmente não subscritas no exercício dos Direitos de Subscrição 

serão objeto de rateio pelos detentores de Direitos de Subscrição que tenham manifestado 

intenção de subscrever um número de ações superior àquele a que teriam 

proporcionalmente direito, na proporção das Novas Ações subscritas no exercício dos 

respetivos Direitos de Subscrição, com arredondamento por defeito para o número inteiro 

de ações ordinárias mais próximo. O pedido de subscrição adicional de Novas Ações 

deverá ser efetuado conjuntamente com o pedido de subscrição e não é separável deste 

último. 

 

5. O último dia de negociação das ações da Emitente na Euronext Lisbon, com Direitos de 

Subscrição incorporados é o dia 20 de julho de 2020, o que significa que as ações 

ordinárias que negoceiem na Euronext Lisbon a partir do dia 21 de julho de 2020, 

inclusive, já não conferem o direito de participar na Oferta. As ações da Emitente 

negociadas fora de mercado regulamentado e registadas nas contas individualizadas do 

adquirente até ao dia 22 de julho de 2020 (inclusive), às 16:00, conferirão ao acionista 

Direitos de Subscrição, salvo se algo for estipulado em contrário. 

 

6. As Novas Ações que não tenham sido totalmente subscritas nos termos descritos nos 

parágrafos 2 a 4 acima, poderão ainda ser atribuídas a investidores qualificados (o que 

significa tanto (i) “investidores qualificados” na aceção do Regulamento (UE) n.º 

2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017, como (ii) 

QIBs ou “qualified institutional buyers”, na aceção da Rule 144A ao abrigo do U.S. 

Securities Act de 1933) ou às seguintes instituições financeiras Banco Comercial 

Português, S.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, 

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs International 

(conjuntamente, os “Underwriters”), com as quais o Emitente celebrou um underwriting 

agreement (“Underwriting Agreement”), regido pela lei inglesa, segundo o qual os 

Underwriters acordaram, sujeito a determinadas condições, procurarem subscritores, ou 

eles próprios subscreverem ao Preço de Subscrição, quaisquer Novas Ações 

remanescentes, e a Sociedade acordou em emitir a favor dos subscritores obtidos pelos 

Underwriters ou aos próprios Underwriters, conforme o caso, tais Novas Ações 

remanescentes. 

 

7. O número máximo de Novas Ações a serem emitidas na Oferta é 309.143.297. A Oferta 

não está sujeita à existência de um número mínimo de subscrições de Novas Ações. 

Consequentemente, se a Oferta ficar incompleta, nomeadamente devido à cessação do 

Underwriting Agreement, esta mantear-se-á em relação às Novas Ações que tenham sido 
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subscritas e, nesse caso, o aumento de capital referido neste aviso, ficará limitado às 

Novas Ações efetivamente subscritas. 

 

8. Os investidores não são obrigados a subscrever um número mínimo de Novas Ações. 

Ademais, o número máximo de Novas Ações que o investidor poderá subscrever (no caso 

do investidor demonstrar a intenção de subscrever mais ações do que aquelas às quais 

tem direito) está limitado ao número máximo de Novas Ações a serem emitidas. 

 

9. O período de subscrição decorrerá das 8:30 do dia 23 de Julho de 2020 às 15:00 do dia 6 

de Agosto (hora de Lisboa) (“Período da Oferta”). 

 

10. Os acionistas da EDP que não pretendam exercer os seus Direitos de Subscrição, total ou 

parcialmente, poderão alienar esses Direitos de Subscrição na Euronext Lisbon, onde os 

Direitos de Subscrição irão ser negociados sob o código ISIN PTEDP0AMS010, entre 

os dias 23 de Julho de 2020 e 3 de Agosto de 2020, ou seja, durante o período que decorre 

desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser exercidos até ao terceiro dia de 

negociação anterior ao final do Período de Oferta, inclusive. Os Direitos de Subscrição 

poderão também ser negociados fora do Mercado Regulamentado, nos termos da lei, no 

prazo acima mencionado. 

 

11. Deste modo, os acionistas da EDP que não pretendam exercer os seus Direitos de 

Subscrição inerentes às suas ações na EDP, total ou parcialmente, ou que pretendam deter 

um maior número de Direitos de Subscrição, poderão negociar esses mesmos direitos na 

Euronext Lisbon e/ou fora desse mercado regulamentado, nos termos da lei aplicável, no 

prazo acima mencionado. Os Direitos de Subscrição que não sejam exercidos ou 

alienados até ao final do Período de Subscrição, caducarão sem que seja devida qualquer 

compensação aos titulares desses Direitos de Subscrição e as correspondentes Novas 

Ações serão objeto de rateio conforme descrito supra. 

 

12. O código ISIN dos Direitos de Subscrição das Novas Ações é o PTEDP0AMS010 e estes 

serão negociados sob o símbolo EDPS1. 

 

13. As ordens de subscrição podem ser revogadas até ao dia útil anterior ao fim do Período 

de Oferta, por comunicação endereçada ao intermediário financeiro que recebeu essa 

ordem de subscrição. Assim, as ordens de subscrição são revogáveis até às 15:00 do dia 

5 de Agosto de 2020, (hora de Lisboa). Durante o período de irrevogabilidade, as ordens 

só podem ser alteradas para aumentar o número de Novas Ações a serem subscritas. 

 

14. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto de qualquer intermediário 

financeiro legalmente habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores 

mobiliários. 

 



 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, 

IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER 

JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE 

UNLAWFUL 

 

15. O pagamento do Preço de Subscrição, incluindo o relativo a qualquer pedido de 

subscrição adicional de Novas Ações em rateio, será efetuado em dinheiro e na íntegra 

aquando da subscrição. O Preço de Subscrição poderá incluir comissões ou outros 

encargos a pagar pelos subscritores das Novas Ações. Os eventuais custos relacionados 

com a transmissão de ordens e com a manutenção das contas de valores mobiliários estão 

dependentes dos preços fixados, a qualquer altura, para estes serviços pelos 

intermediários financeiros, os quais estão disponíveis no sítio na internet da CMVM em 

www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser comunicados pela instituição financeira recetora 

das ordens de subscrição. A EDP não cobrará qualquer custo aos investidores.  

 

16. A liquidação financeira da Oferta deverá ocorrer no primeiro dia de negociação após o 

fim do Período de Oferta, ou seja, no dia 7 de agosto de 2020, no caso de Novas Ações 

subscritas através do exercício dos Direitos de Subscrição, e no terceiro dia de negociação 

após o fim do Período de Oferta, ou seja, no dia 11 de Agosto de 2020, no caso das Novas 

Ações remanescentes atribuídas aos subscritores que tenham manifestado intenção de 

lhes serem atribuídas essas Novas Ações remanescentes. 

 

17. O pagamento do Preço de Subscrição das Novas Ações a emitir (quer através do exercício 

dos Direitos de Subscrição, quer em relação a pedidos de subscrição adicional em rateio) 

será efetuado numa conta de valores mobiliários contra o crédito referente aos títulos 

provisórios de ações representativos das Novas Ações subscritas, os quais serão 

convertidos em ações da Emitente após o registo comercial do aumento de capital. 

 

18. Se o número total de Novas Ações solicitadas para um determinado investidor não lhe 

for atribuído, o valor correspondente às Novas Ações não atribuídas deverá estar 

disponível junto do intermediário financeiro através do qual as ordens de subscrição 

foram transmitidas, imediatamente após a receção por este último dos resultados da 

Oferta. 

 

19. A entrega das Novas Ações aos investidores participantes na Oferta deverá ser efetuada 

mediante o registo das Novas Ações nas contas de valores mobiliários dos respetivos 

titulares, domiciliadas junto de intermediários financeiros legalmente qualificados a 

prestar serviços de registo e custódia de valores mobiliários escriturais e que tenham uma 

conta aberta junto da CMVM. 

 

20. Os resultados da Oferta, no que respeita ao exercício dos Direitos de Subscrição e ao 

rateio nos pedidos de subscrição adicional de Novas Ações, serão determinados pelo 

Banco Comercial Português, S.A., na sua qualidade de intermediário financeiro em 

relação à Oferta, conforme detalhado no parágrafo 24 abaixo, e espera-se que sejam 

publicados em 7 de Agosto de 2020 e divulgados no sítio da internet da CMVM 

http://www.cmvm.pt/
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(www.cmvm.pt). Este anúncio incluirá também informação, se aplicável, sobre uma 

eventual subscrição de Novas Ações ao abrigo do Underwriting Agreement. 

 

21. A admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon das Novas 

Ações foi requerida e, caso seja deferida pela Euronext Lisbon, deverá ocorrer no dia 17 

de Agosto de 2020, ou em data aproximada, após o registo comercial do aumento de 

capital social. 

 

22. As Novas Ações concederão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações 

ordinárias da EDP e, após admissão à negociação na Euronext Lisbon, serão fungíveis 

com as demais ações da EDP existentes antes da Oferta. 

 

23. O Banco Comercial Português, S.A., sociedade anónima aberta, com sede social na Praça 

D. João I, 28, Porto, Portugal, com um capital social de EUR 4.725.000.000,00, e 

registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de registo 

e de contribuinte 501.525.882, atuando através da sua divisão de banca de investimento, 

é o intermediário financeiro responsável pela prestação de serviços de assistência ao 

Emitente em relação à Oferta, nos termos e para os efeitos dos artigos 113.º, 337.º e 338.º 

do CSC, abrangendo os serviços necessários à preparação, lançamento e execução da 

Oferta e serviços de assessoria no processo de admissão à negociação das Novas Ações 

na Euronext Lisbon. 

 

24.  Esta Oferta é regida pelas disposições do Código dos Valores Mobiliários Português e é 

feita exclusivamente no território Português, e apenas aos destinatários que nela possam 

participar nos termos legais. 

 

Nem os Direitos de Subscrição nem as Novas Ações foram, nem serão, registados ao abrigo 

do Securities Act ou ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou 

jurisdição nos Estados Unidos da América. Os Direitos de Subscrição e as Novas Ações 

poderão ser oferecidos, vendidos, exercidos ou de outra forma transferidos nas seguintes 

condições (i) dentro dos Estados Unidos a “qualified institutional buyers” (QIBs), na 

aceção da Rule 144A, com base numa isenção dos requisitos de registo da Securities Act, 

ou (ii) fora dos Estados Unidos em transações offshore, com base no Regulation S ao abrigo 

da Securities Act. Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, 

nomeadamente no que diz respeito a pessoas qualificáveis como “US Persons” pelas leis 

dos Estados Unidos da América, é feita, no fim do presente aviso, uma menção 

(“Disclaimer”) na qual são descritas algumas restrições relacionadas com a presente 

Oferta. 

 

Lisboa, 16 de julho de 2020 

 

http://www.cmvm.pt/
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O Emitente 

EDP – Energias de Portugal, S.A. 

 

 

 

O Intermediário Financeiro 

Banco Comercial Português, S.A. 
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***** 

 

Disclaimer 

 

The information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or 

indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in 

which the distribution or release would be unlawful.  

 

This notice does not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe 

for, securities in the United States. Any securities referred to herein have not been, and will not be, 

registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”), and may not be 

offered, exercised or sold in the United States. There is no intention to register any of the securities 

in the United States or to conduct an offering of securities in the United States and all offers and 

sales outside the United States will be made to non-US persons in reliance on Regulation S under 

the US Securities Act. 

 

The issue, exercise or sale of securities in any potential offering are subject to specific legal or 

regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event 

there is a violation by any person of such restrictions. 

 

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer 

to buy or subscribe for, nor shall there be any sale of the securities referred to herein, in any 

jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. Investors must neither 

accept any offer for, nor acquire or subscribe for, any securities to which this notice refers, unless 

they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published or 

offering circular distributed by the Company. 

 

The Company has not authorized any offer to the public of securities in any Member State of the 

European Economic Area (the “EEA”) (other than Portugal) and in the United Kingdom. 

 

In Member States of the EEA (other than Portugal) and in the United Kingdom, the information 

contained herein is for distribution only to and is directed only at persons who are “qualified 

investors” within the meaning of article 2(e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European 

Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”, which term includes 

all amendments thereto, including Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of 

the Council of 27 November 2019) (“Qualified Investors”). In Member States of the EEA (other 

than Portugal) and in the United Kingdom, this information must not be acted on or relied on by 

persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this 

information relates is only available to Qualified Investors and will be engaged in only with 

Qualified Investors. Additionally, if such a person is in the United Kingdom, it must be a Qualified 

Investor who is also: (i) a person who has professional experience in matters relating to investments 

falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 

Order 2005, as amended, (ii) a high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the 

Order, or (iii) a person to whom such communication may otherwise lawfully be communicated 
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(together, all such persons being “Relevant Persons”). In Member States of the EEA (other than 

Portugal) and in the United Kingdom, this information must not be acted on or relied on by persons 

who are not Qualified Investors (or Relevant Persons, if in the United Kingdom). Any investment 

or investment activity to which this information relates is only available to Qualified Investors (or 

Relevant Persons, if in the United Kingdom) and will be engaged in only with Qualified Investors 

(or Relevant Persons, if in the United Kingdom). 

 


