
 

EDP – Energias de Portugal, S.A. Sociedade Aberta Sede: Praça Marquês de Pombal,12 1250-162 Lisboa Portugal 
NIPC e Matrícula CRC Lisboa n.º 500697256 Capital Social: € 3 656 537 715 

Informação 
Privilegiada 

Direção de Relações 
com Investidores  
Miguel Viana, Diretor 
Sónia Pimpão  
Elisabete Ferreira  
Pedro Coelhas  
Ricardo Farinha  
Noélia Rocha   
tel. +351 21 001 2834 
fax +351 21 001 2899  
ir@edp.pt 

Reuters:      EDP.LS 

Bloomberg:  EDP PL 

EXERCÍCIO INTEGRAL DO GREENSHOE DA OFERTA DE 
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE ACÇÕES 
ORDINÁRIAS DA EDP BRASIL 

 
 

Lisboa, 13 de Julho de 2011: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

248.º 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 âmbito da oferta pública de distribuição secundária de acções representativas do 

capital da EDP  Energias do Brasil, S.A. (EDP Brasil), foi no último dia 12 de julho 

exercida integralmente, pelo Banco Morgan Stanley S.A., na qualidade de agente 

estabilizador, após notificação às demais instituições coordenadoras da oferta (BES 

Investimento do Brasil S.A. - Banco de Investimento, Banco Itaú BBA S.A. e Banco 

Santander (Brasil) S.A.), a opção de compra de acções suplementares (greenshoe), 

respeitante a um lote suplementar de 1.991.950 acções, correspondentes a 10% das 

acções inicialmente oferecidas na Oferta. 

As acções do lote suplementar foram alienadas pelo mesmo preço unitário das 

acções inicialmente oferecidas, o qual é de R$ 37,0 (trinta e sete reais), e 

proporcionarão a EDP um encaixe financeiro bruto adicional de cerca de R$ 73,7 

milhões (correspondente a cerca  de 33,3 milhões de euros ao câmbio BRL/EUR 

2,21). 

Com a conclusão desta oferta e considerando o exercício da opção de compra de 

acções suplementares, a EDP obterá um encaixe financeiro total bruto de cerca de 

R$ 810,7 milhões (correspondente a cerca de 362,3 milhões de euros, de acordo com 

o câmbio acima referido). 

Com a conclusão da operação, a EDP reduz a sua posição na EDP Brasil de 64,8% para 

51%. 
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