
 

 

 

 

 

 

 

GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
Sociedade Anónima 

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo 818, 4100-320 Porto, Portugal 

Capital social totalmente subscrito e realizado: €70,000,000 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  

sob o número único de matrícula e identificação fiscal 506 042 715 

COMUNICADO 

Por referência ao prospeto de admissão à negociação das ações representativas do capital social da 

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“Greenvolt”) no mercado regulamentado Euronext Lisbon, 

gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 1 de julho de 2021 e divulgado em 2 de julho de 

2021 (“Prospeto”), que poderá ser consultado em www.greenvolt.pt e www.cmvm.pt, a Greenvolt, 

após consultar o BNP PARIBAS e o CaixaBank, S.A., enquanto coordenadores globais conjuntos, decidiu 

prolongar o período de roadshow e de book-building aplicável à oferta descrita no Prospeto até ao dia 

12 de julho de 2021 para permitir a realização de reuniões entre investidores e a administração da 

Greenvolt durante o mencionado roadshow, sendo o cronograma indicativo ajustado em 

conformidade, como segue: 

Evento Data Esperada 

Assembleia Geral de Acionistas a aprovar a Oferta 1 de julho de 2021 

Início do Período de Book-building 2 de julho de 2021 

Fim do Período de Book-building 12 de julho de 2021 

Fixação de preços e Atribuição 13 de julho de 2021 

Assembleia Geral de Acionistas a aprovar a fixação de preços e Atribuição 13 de julho de 2021 

Publicação da Declaração de Preços 13 de julho de 2021 

Liquidação financeira das Ações Iniciais Subscritas 14 de julho de 2021 

Liquidação física das Ações Iniciais Subscritas através da emissão de cautelas 14 de julho de 2021 

Registo do aumento de capital social 14 de julho de 2021 

Conversão das Ações Iniciais Subscritas emitidas sob a forma de cautelas para definitivas 15 de julho de 2021 

Admissão à negociação 15 de julho de 2021 

Sem prejuízo deste anúncio, a Greenvolt solicitou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a 

aprovação de uma adenda ao Prospeto, para refletir estes ajustamentos ao cronograma indicativo, 

que poderá ser consultada em www.greenvolt.pt e www.cmvm.pt após a sua aprovação. 

Porto, 6 de julho de 2021 

Pela Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 
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