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VEOLIA ENVIRONNEMENT 

OFERTA DE AÇÕES RESERVADA A EMPREGADOS  

Este documento de informação foi elaborado nos termos e para os efeitos do disposto  

no Artigo 1º nº 4 alínea i) do Regulamento (UE) 2017/1129  e descreve os principais 

termos e condições da oferta de ações reservada a empregados do Grupo Veolia 

Environnement 

  

 

1. Emitente 

 

Veolia Environnement, sociedade anónima de direito Francês, com sede em 21, Rue La 

Boétie, 75 008 Paris, França, matriculada no Registo Comercial e de Sociedades de 

Paris sob o n° 403 210 032, com o capital social de Euros 2.836.332.695.  

As acções da Sociedade estão admitidas à negociação no mercado Euronext Paris 

(Ações ordinárias com o código ISIN: FR0000124141 VIE). 

 

2. Razões da oferta. 

 

Como parte da política de incremento da participação acionista dos empregados no 

âmbito do Grupo, esta oferta será lançada em 32 países: Argentina, Austrália, Bélgica, 

Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, República Checa, Finlândia, França, 

Alemanha, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo,  Marrocos, México, 

Holanda, Nigéria, Oman, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Coreia do Sul, 

Espanha, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e Reino Unido.  

Através desta oferta a Veolia pretende associar de forma mais próxima os seus 

colaboradores, em França e no estrangeiro, com o crescimento do Grupo oferecendo-

lhes a possibilidade de subscreverem ações da Veolia Environnement. 

 

3. Contexto do plano – Ações objecto da oferta 

 

Em 6 de Novembro de 2019, o Conselho de Administração da Veolia Environnement 

decidiu implementar um plano de participação accionista de colaboradores em benefício 

dos membros do plano de poupança do grupo (plan d'épargne du groupe), fixou as 
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principais características do plano e delegou os poderes necessários para a concretização 

do mesmo. 

Por deliberação da Assembleia Geral da Veolia Environnement de 22 de Abril de 2020, 

o Conselho de Administração foi autorizado a decidir um aumento de capital, até um 

montante nominal máximo de 56.726.653  Euros (i.e. 2% do capital social à data da 

deliberação da Assembleia Geral), através da emissão de novas ações reservadas aos 

membros do plano de poupança do grupo da Sociedade e das sociedades Francesas e 

estrangeiras incluídas no perímetro de consolidação ou combinação de contas da 

Sociedade. 

Por deliberação de 5 de Maio de 2020, o Conselho de Administração da Veolia 

Environnement decidiu implementar a oferta de acordo com a nova autorização da 

Assembleia Geral de 22 de Abril de 2020, até ao número máximo de ações que podem 

ser objeto da mesma, ou seja, 11.345.330 ações e, quanto ao restante, confirmou a sua 

decisão de 6 de Novembro de 2019. 

 

O número máximo de ações da Veolia Environnement objeto da presente oferta é de 

11.345.330 ações com um valor nominal global de 56.726.653 Euros. As ações objecto 

da oferta são novas ações a emitir no âmbito de um aumento de capital previsto para 17 

de Dezembro de 2020. As ações são ordinárias, com direito de voto.    

 

4. Preço de Subscrição 

 

O preço de subscrição das novas ações será fixado pelo Presidente do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva, agindo sob delegação do Conselho de 

Administração, por decisão prevista para 5 de Novembro de 2020, e será igual ao preço 

de referência menos um desconto de 20 %, arredondado por excesso ao cêntimo mais 

próximo.  

O preço de referência será igual à média do preço de fecho das ações da Veolia 

Environnement no mercado Euronext Paris durante os vinte (20) dias de negociação que 

precedem 5 de Novembro de 2020.  

 

5. Beneficiários da oferta  
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Esta oferta é dirigida aos empregados do Grupo nos países acima mencionados que 

tenham, pelo menos, três meses de antiguidade no Grupo no último dia do período de 

cancelamento. 

 

6. Fórmula de Subscrição  

 

Nos países onde a oferta é feita através de subscrição direta de ações, os beneficiários 

poderão subscrever ações da Veolia Environnement no âmbito da oferta clássica e da 

oferta segura.  

 

Na oferta clássica, o subscritor investe em ações da Veolia Environnement, ao preço 

com desconto de 20% (conforme descrito no número 4 supra).  

O investimento feito ao abrigo da oferta clássica implica um risco de perda de capital 

uma vez que seguirá as flutuações, em alta ou em baixa, do preço da ação da Veolia 

Environnement. 

 

Na oferta segura o subscritor investe em ações da Veolia Environnement, ao preço com 

desconto de 20% (conforme descrito no número 4 supra) e tem direito a uma 

contribuição da entidade empregadora igual a 100% do montante investido, com o 

limite de 300 Euros, para adquirir ações adicionais. Por cada ação subscrita, será 

atribuído ao subscritor um “stock appreciation right” ou SAR pela sua entidade 

empregadora. 

O SAR é um compromisso da entidade empregadora de pagar ao subscritor no final do 

período de indisponibilidade ou em caso de saída antecipada, um montante em 

numerário que é calculado como uma percentagem do aumento do preço da ação da 

Veolia ao longo do período de investimento e/ou que compensa a descida do preço da 

ação abaixo do preço de subscrição, consoante o caso. O cálculo do SAR é efetuado em 

Euros e antes de impostos.   

 

7. Custódia das ações  

 

As ações adquiridas serão detidas em nome dos subscritores numa conta junto de uma 

instituição financeira, no âmbito do Plano Internacional de Poupança de Grupo da 

Veolia Environnement (o PEGI) 
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Os direitos de voto serão exercidos diretamente pelos subscritores. 

 

8. Período de Indisponibilidade  

  

As ações subscritas estão indisponíveis por um período de cinco anos, exceto se ocorrer 

algum dos casos de saída antecipada autorizados ao abrigo da lei Francesa, conforme 

previsto no plano de poupança de grupo da Veolia Environnement. 

 

9. Calendário indicativo da oferta  

 

O presente calendário poderá vir a ser alterado devido a acontecimentos que afetem a 

realização da oferta.  

Período de Reserva: de 7 a 25 de Setembro de 2020 (ambos inclusive); 

Preço de Subscrição a determinar em:  5 de Novembro de 2020; 

Período de Cancelamento: de 6 a 10 de Novembro de 2020 (ambos inclusive) 

Liquidação-entrega das ações: prevista para 17 de Dezembro de 2020. 

 

10. Admissão à negociação das ações 

 

As ações da Veolia Environnement estão admitidas à negociação no mercado Euronext 

Paris. O pedido de admissão à negociação na Euronext Paris das novas ações da Veolia 

Environnement será efetuado logo que possível após a realização do aumento de capital. 

As novas ações serão cotadas sob o mesmo código das ações existentes (código ISIN: 

FR 0000124141-VIE) e serão inteiramente equiparadas às ações existentes desde a data 

da sua admissão à negociação.    

 

Avisos    

 

O presente documento tem carácter meramente informativo e não constitui uma 

solicitação para subscrever ações da Veolia Environnement. A oferta de ações da Veolia 

Environnement é estritamente reservada aos beneficiários acima referidos. 

 

As ações da Veolia Environnement objeto da presente oferta não foram recomendadas  

por nenhuma autoridade competente. Nem a Veolia Environnement nem qualquer 
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entidade empregadora estão a prestar conselhos de investimento. A decisão de investir é 

pessoal e deve ser tomada pelos colaboradores tendo em consideração os seus recursos 

financeiros, objectivos de investimento, situação fiscal pessoal, outras alternativas de 

investimento disponíveis e o fato de o valor de uma acção cotada estar sujeita a 

flutuações. A este respeito, os colaboradores são encorajados a ter em conta a 

diversificação da sua carteira de investimentos de forma a assegurar que o risco que 

assumem não é indevidamente concentrado num único investimento. 

 

A Oferta é proposta pela Veolia Environnement numa base discricionária. Nem a Veolia 

Environnement nem as entidades empregadoras estão obrigadas a repetir o plano ou a 

lançar ofertas semelhantes no futuro. Os termos e condições do plano não fazem parte 

do contrato de trabalho dos empregados. 

 

A presente oferta está dispensada da divulgação de prospeto uma vez que é uma oferta 

reservada a trabalhadores de uma sociedade com sede na União Europeia (Veolia 

Environnement) e a trabalhadores de sociedades dominadas por aquela (cfr.  artigos 

1.4(i) e 1.5(h) do Regulamento  (UE) 2017/1129. Não foi por isso elaborado nenhum 

prospecto relativo a esta oferta.  

O presente documento foi elaborado em conformidade com a citada alínea i) do nº 4 do 

artigo 1º do Regulamento (UE) 2017/1129  e está disponível  no site da internet da 

CMVM (www.cmvm.pt.).    

 

 


