Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade aberta
Sede: Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, Estrela, Lisboa
Capital Social: Euro 84.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 502 437 464

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Para os efeitos do artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento
Europeu e do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a
Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. informa que, no
âmbito da oferta de subscrição de obrigações divulgada no passado dia 3 de
julho, foi hoje decidido o alargamento do período de oferta de subscrição de
obrigações, passando a data de fim do período de oferta da data de hoje, dia 19
de julho de 2017, para dia 21 de julho de 2017. A referida oferta de subscrição
de obrigações por colocação particular é dirigida apenas a investidores
qualificados, com liquidação em numerário ou em espécie.
Anexo ao presente comunicado está o novo calendário da oferta.

Lisboa, 19 de julho 2017

A Administração

ANEXO
CALENDÁRIO DA OFERTA
O seguinte cronograma descreve a data e hora previstas para os eventos-chave da
oferta. Este cronograma é meramente indicativo e está sujeito a alterações.
Eventos

Data e hora
Início do prazo da Oferta

3 de julho de 2017
8:30

Data limite para alterar ou revogar ordens

20 de julho de 2017

emitidas no âmbito da Oferta, a partir da qual

15:00

as ordens serão irrevogáveis, inclusive

Final do prazo da Oferta

21 de julho de 2017
15:00

Anúncio dos Resultados da Oferta
Data esperada para o anúncio dos resultados da

24 de julho de 2017

Oferta.
Data de Liquidação
Data esperada para a liquidação física e financeira

27 de julho de 2017

da Oferta.
Admissão à negociação
Data prevista para admissão à negociação no
sistema de negociação multilateral Euronext
Access, estando sujeita a decisão da Euronext.

27 de julho de 2017

Data de Reembolso

27 de julho de 2022

As datas e horas estão sujeitas ao direito da oferente de estender, reabrir,
modificar e/ou fazer cessar a oferta (de acordo com o direito aplicável e conforme
previsto no memorando de oferta particular).

