AVISO DE EVENTO CORPORATIVO:
LOCALIZACAO:
N° DE AVISO:
DATA DE DISSEMINACAO:
MERCADO:

Levantamento da suspensão de negociação
PHAROL, SGPS, SA
Lisbon
LIS_20160622_00592_EUR
22/06/2016
EURONEXT LISBON

Levantamento da suspensão
A negociação das(os) acções ordinárias abaixo mencionadas pela(o) PHAROL, SGPS, SA será
retomada no EURONEXT LISBON nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão:
Razão:

22/06/2016 11:00 CET
Solicitação da CMVM / Regulator''s request

Denominação:
Código ISIN:
Símbolo de negociação:

Código Euronext:
Código Nacional:

PHAROL
PTPTC0AM0009
PHR

PTPTC0AM0009
PTC AM

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.
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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:

Trading Resumption
PHAROL, SGPS, SA
Lisbon
LIS_20160622_00592_EUR
22/06/2016
EURONEXT LISBON

Trading resumption
Trading on ordinary shares referenced below issued by PHAROL, SGPS, SA will resume on EURONEXT
LISBON into the following conditions:

Trading resumption:
Reason:

Designation:
ISIN:
Symbol:

22/06/2016 11:00 CET
Solicitação da CMVM / Regulator''s request

PHAROL
PTPTC0AM0009
PHR

Euronext code:
National code:

PTPTC0AM0009
PTC AM

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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