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CORPORATE EVENT NOTICE: Oferta Particular de Subscrição - Resultado
 FARMINVESTE SGPS S.A.
LOCALIZAÇÃO: Lisbon
Nº DE AVISO: LIS_20181026_00789_EUR
DATA: 26/10/2018
MERCADO: EURONEXT LISBON
 
    Following LIS_20180928_00692_EUR
 
 
 
 
 
AVISO DO APURAMENTO DOS RESULTADOS DA OFERTA PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO
DE OBRIGAÇOES REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA “OBRIGAÇÕES
CONVERTÍVEIS FARMINVESTE SGPS 2018/2021”    (CÓDIGO ISIN PTFNVAOM0001)
 
 
 
Nos termos da legislação aplicável, de seguida, publica-se o apuramento dos resultados da Oferta
Particular de Subscrição de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “ OBRIGAÇÕES
CONVERTÍVEIS FARMINVESTE SGPS 2018-2021” reservada aos accionistas da Farminveste, SGPS, SA.
 
 
 EM OFERTA PROCURA

VÁLIDA
PROCURA /

OFERTA

TOTAIS (a+b+c) 5.000.000€ 16.548.750€
(451 investidores)

3,31 x

Montante mínimo
atribuído (a) (2.000€ ou
menos   quando tenha
sido   pedido   montante
inferior)

881.200€ Até 2.000€ por investidor

Montante atribuído
por rateio (b)

4.117.880€ Factor de rateio: 0,26288730529

Montante atribuído
por sorteio (c)

920€ Atribuição por sorteio

      
A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá no da 31 de Outubro de 2018.
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O presente aviso e o seu conteúdo é apenas facultado a título informativo, de forma a facilitar o justo, ordenado e eficiente

funcionamento do mercadoe não constitui uma recomendação para efectuar investimentos.O conteúdo do presente aviso é prestado

“como se apresenta”, com base na informação facultada ao operador de mercado, sem representação ou garantia de qualquer

natureza.A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou

confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a

celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos

mercados geridos pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão.

Os Mercados da Euronext incluem os mercados de negociação de valores mobiliários e de derivados geridos pela Euronext

Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris e Euronext UK Markets, denominados, respectivamente, como os

mercados de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Paris e Londres, conforme o caso.

A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da

Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use.

© 2018, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.

https://www.euronext.com/terms-use
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CORPORATE EVENT NOTICE: Private Offer of Subscription - Result
 FARMINVESTE SGPS S.A.
LOCATION: Lisbon
NOTICE: LIS_20181026_00789_EUR
DATE: 26/10/2018
MARKET: EURONEXT LISBON
 
 
Following LIS_20180928_00692_EUR
 
NOTICE OF DETERMINATION OF RESULTS OF THE PRIVATE OFFER FOR SUBSCRIPTION
OF BONDS REPRESENTING THE BOND ISSUE “CONVERTIBLE BONDS FARMINVESTE SGPS
2018-2021” (ISIN CODE PTFNVAOM0001)
 
 
Under applicable law, below it is published the results of the Private Offer for Subscription of bonds
representing the bond issue “ CONVERTIBLE BONDS FARMINVESTE SGPS 2018-2021”dedicated to
Farminveste SGPS, SA shareholders.
 
 
 OFFER VALID

DEMAND
DEMAND /

OFFER

TOTAL (a+b+c) 5.000.000€ 16.548.750€
(451 investors)

3,31x

Minimum amount 
allocated (a) (2.000€ or
less if lower amount 
were requested)

881.200€ Up to 2.000€ for each investor

Amount allocated
by apportionment  (b)

4.117.800€ Apportionment factor: 0,26288730529

Amount allocated
by lottery  (c)

920€ Allocation by lottery

 
The  settlement of the offer will occurs on 31 October 2018.
 
 
 
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient

functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”

based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for

any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in

this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on

the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
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The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris

and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is

located at https://www.euronext.com/terms-use.

© 2018 Euronext N.V. - All rights reserved.

https://www.euronext.com/terms-use

