COMUNICADO IMPRENSA
Esclarecimento sobre a EDP
A imprensa de hoje noticia um adiamento da 8ª fase de reprivatização da
EDP. Relativamente a este assunto, e de forma a clarificar a real situação
relativa a este operação, vem a Parpública, Participações Públicas (SGPS)
SA esclarecer o seguinte:
1. A Parpública desenvolve regularmente contactos com Instituições
bancárias e financeiras – nacionais e internacionais – para efeitos
das operações de mercado que lhe cabe promover. Neste âmbito, o
mesmo sucede relativamente à aferição de condições para a
execução em Mercado de uma emissão de obrigações permutáveis
sobre acções EDP, no âmbito da respectiva 8ª fase de
reprivatização;
2. Tais contactos e solicitação de propostas enquadram-se em meras
acções de prospecção, referentes a operações de reprivatização,
que não podem – nem devem – nem interferir com a evolução da
cotação da acção nos mercados secundários, nem sequer ser
entendida como condição para lançamentos ao mercado, caso não
se verifiquem as condições mínimas de preço para a emissão, e que
são prévias ao lançamento ao mercado;
3. A próxima operação de privatização da EDP encontra-se, por isso,
em preparação, sendo apenas lançada quando forem reunidas as
melhores condições de mercado para o efeito, tendo por referência
não só as condições do mercado bolsista como também – e
designadamente – os termos da opção subjacente às obrigações
permutáveis a emitir e do respectivo prémio;

4. Neste sentido, a Parpública mantém a intenção de lançar a operação
muito proximamente, entendendo que o programa de alienação de
activos deverá ser levado a cabo ao preço e ao valor que, de forma
prospectiva e de acordo com as estimativas do próprio mercado, os
activos mereçam, acautelando assim o interesse financeiro e
patrimonial da empresa e do accionista Estado.
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