AVISO DE EVENTO CORPORATIVO:
LOCALIZAÇÃO:
Nº DE AVISO:
DATA DE DISSEMINAÇÃO:
MERCADO:

Admissão de acções
PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA
Lisbon
LIS_20161212_01153_ALT
12/12/2016
ALTERNEXT LISBON

A – ADMISSÃO À COTAÇÃO E À NEGOCIAÇÃO DE ACÇÕES
Nos termos das regras do Alternext, a Euronext Lisbon decidiu a admissão à cotação e à negociação das
acções ordinárias da PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA no Alternext da Euronext em Lisboa.
Emitente:
Número de acções representativas do capital:
O documento de informação está disponível
nos seguintes locais:
Dia de admissão:

PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA
4.635.685 acções ordinárias
http://patris.pt/pt
www.euronext.com

15/12/2016

B – CARACTERÍSTICAS DAS ACÇÕES A ADMITIR À COTAÇÃO E À NEGOCIAÇÃO

Admissão de acções

Serão admitidas à negociação no ALTERNEXT LISBON, a partir de 15/12/2016, as acções ordinárias
emitidas pela(o) PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA.
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Principais características das acções a admitir
Nº de acções a admitir:
Valor Nominal:
Preço de emissão:
Dividend due date:
Forma:
Agente de Admissão:
Sector ICB:
Compartimento:

4.635.685
without nominal value
3,2 EUR
Current
Purely registered
Caixa Económica Montepio Geral
8770
Alternext - Private Placement

Negociação
Grupo de Negociação:
Lote:
Unidade / %:

EO
1
Unit

Tipo de Negociação:
Moeda de Negociação:
DSO:

Garantia:
Liquidity provider:

Yes

Custódia Local:

Fixing
EUR
Instrument not eligible for
DSO or L and B
Interbolsa

Nome do Produto:
ISIN:
Símbolo de Negociação:

PATRIS
PTPRS0AM0009
ALPTR

CFI code:
Código Euronext:
Código Nacional:

ESVUFX
PTPRS0AM0009
PRS0AM

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.
© 2016, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Listing of shares
PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA
Lisbon
LIS_20161212_01153_ALT
12/12/2016
ALTERNEXT LISBON

A – ADMISSION TO LISTING AND TRADING
Pursuant to Alternext rules Euronext Lisbon decided the admission to listing and
trading of the ordinary shares of PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA on the Alternext of Euronext in
Lisbon.
Issuer name:
PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA
Number of shares composing the share capital:
4.635.685 ordinary shares
Information Document available at:
http://patris.pt/pt
www.euronext.com

Listing date:

15/12/2016

B – CHARACTERISTICS OF THE SHARES TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING

Listing of the shares issued by PATRIS INVESTIMENTOS SGPS SA
Euronext Lisbon announces that, from 15/12/2016 the ordinary shares described below issued by PATRIS
INVESTIMENTOS SGPS SA will be listed on ALTERNEXT LISBON.

Main characteritstics of the securities to be listed
Number of securities to be listed:
Nominal value:
Issue price:
Dividend due date:
Form:

4.635.685
without nominal value
3,2 EUR
Current
Purely registered
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Listing agent:
ICB sector:
Compartment:

Caixa Económica Montepio Geral
8770
Alternext - Private Placement

Trading
Trading group:
Lot size:
Unit / %:

EO
1
Unit

Trading:
Ccy:
DSO:

Guarantee:
Liquidity provider:

Yes

Local depositary:

Fixing
EUR
Instrument not eligible for
DSO or L and B
Interbolsa

Product name:
ISIN:
Symbol:

PATRIS
PTPRS0AM0009
ALPTR

CFI code:
Euronext code:
National code:

ESVUFX
PTPRS0AM0009
PRS0AM

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.
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.
© 2016 Euronext N.V. - All rights reserved
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