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CORPORATE EVENT NOTICE: Oferta Pública de Subscrição
 SPORT LISBOA BENFICA-FUT.-SAD
LOCALIZAÇÃO: Lisbon
Nº DE AVISO: LIS_20180629_00431_EUR
DATA: 29/06/2018
MERCADO: EURONEXT LISBON
 
     
 
 
 
AVISO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO  DESTINADA
AO APURAMENTO DOS RESULTADOS DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES
REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA “BENFICA SAD 2018-2021”
 
 
Na sequência de requerimento apresentado por “Haitong Bank, SA”, faz-se público que, a Euronext Lisbon
- Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (doravante Euronext Lisbon), realizará uma
Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao apuramento dos resultados da oferta pública de
subscrição (doravante Oferta) de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “ BENFICA SAD
2018-2021” no montante máximo de até €45.000.000.
 
1.      Principais condições da Oferta
 
 
Montante a emitir até €45.000.000

Preço de subscrição 100% do valor nominal (€5 por obrigação)

Código ISIN PTSLBMOM0008

Período de subscrição De 02/07/2018 a 13/07/2018, inclusive

Data de publicação do resultado da Oferta 16/07/2018

Data de emissão e liquidação da Oferta 18/07/2018

Data prevista de admissão 18/07/2018

Documentação legal O prospecto encontra-se disponível nos seguintes
locais:
- www.slbenfica.pt
- www.cmvm.pt

 
  
2. Centralização pela Euronext Lisbon

http://www.slbenfica.pt
http://www.cmvm.pt
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Sessão especial de mercado   regulamentado
destinada   ao apuramento dos   resultados da
Oferta:   local, data e hora

Euronext Lisbon, 16/07/2018, às 16H45 GMT

Ordens As ordens de subscrição para a Oferta deverão
respeitar o   estabelecido no Capítulo 20 do
prospecto.
 
Montante mínimo: €100 devendo a ordem ser
transmitida   em múltiplos de €5.
 
Montante máximo: €45.000.000

Transmissão das ordens à Euronext pelos
intermediários financeiros

As ordens de subscrição deverão ser transmitidas à
Euronext Lisbon entre as 8H00 e as 18H00 GMT
durante o período da Oferta, com excepção do último
dia da oferta, no qual as ordens terão de ser
transmitidas entre as 8H00 e as 16h30 GMT.
 
A Euronext Lisbon pode, ponderadas as
circunstâncias do caso concreto, decidir prolongar o
período de entrega das ordens.

Revogação das ordens As ordens poderão ser revogadas ou alteradas até o
dia    06/07/2018 (inclusive), data a partir da qual
serão   irrevogáveis e não poderão ser alteradas.

Centralização das ordens Os intermediários financeiros deverão transmitir as
ordens   através do Serviço de Centralização de
Ordens   (POS)    disponível no sítio  da Euronext
Lisbon com o   endereço:
www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html
(recurso a número de utilizador e palavra-chave)

Comunicação das ordens A Euronext Lisbon disponibilizará nas áreas
dedicadas a cada um dos intermediários
financeiros, o ficheiro contendo informação
resumida sobre as ordens de subscrição
transmitidas através do Serviço de Centralização
de Ordens.

Liquidação da oferta A Euronext Lisbon transmitirá à Interbolsa -
Sociedade   Gestora de Sistemas de
Liquidação e de Sistemas   Centralizados
de Valores Mobiliários, S.A. (doravante
Interbolsa) no dia 16/07/2018 a informação
relevante   para a liquidação das operações
efectuadas   no âmbito da   presente operação.
 
A informação a ser transmitida à Interbolsa
observará as   seguintes regras:
 
A liquidação da operação será efectuada
no período   de   liquidação nocturna na
plataforma T2S do   segundo dia   útil
seguinte (D+2) ao da realização   da sessão
especial    de mercado regulamentado,

http://www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html
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correspondente ao dia de   liquidação
18/07/2018.
 
A liquidação física da operação será efectuada
mediante   crédito nas contas de valores
mobiliários que os intermediários   financeiros
mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para
o efeito as contas "default" correspondentes ao
código de   entidade liquidadora preenchido por
cada entidade receptora   de ordens.
 
A liquidação financeira será efectuada através de
movimentação   das contas de dinheiro (Dedicated
Cash Accounts) mantidas   pelos intermediários
financeiros no T2S.
 
O ficheiro contendo a informação necessária à
liquidação   da operação estará disponível para
cada um dos intermediários   financeiros no dia
da realização da sessão especial de mercado
regulamentado, nas áreas que lhes estão dedicadas
no Serviço   de Centralização de Ordens, com a
designação 482Liq e   extensão correspondente ao
código de entidade colocadora.
 
Relativamente a cada entidade receptora de ordens
de subscrição   a informação indicará,
sucessivamente,   a entidade liquidadora   e os
montantes e valores das   ordens efectuadas
referentes à   oferta pública de   subscrição.
 
Um ficheiro será também entregue à “Entidade
Liquidadora”   com a designação 482Liq contendo
o resumo do montante   das obrigações atribuídas
a cada entidade receptora de   ordens e respectiva
entidade liquidadora.

Resultados detalhados da oferta Os intermediários financeiros, poderão ainda
consultar, individualmente, os respectivos
resultados da Oferta, via módulo "Consulta"
do Serviço de Centralização de Ordens.

Layouts dos ficheiros       A estrutura dos respectivos ficheiros de transmissão
de ordens e recepção de resultados, bem como as
tabelas, estão disponíveis na opção “FAQ” do
Serviço de Centralização de Ordens.

Entidade liquidadora Haitong Bank, SA

Publicações específicas da Euronext Lisbon A Euronext Lisbon fará publicar no Boletim de
Cotações de 16/07/2018 o resultado apurado,
bem como, quaisquer informações, rectificações
ou aditamentos ao presente Aviso ou outros
quaisquer esclarecimentos que, por força do
desenrolar da presente operação, entenda por
necessário promover.
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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.

© 2018, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.

https://www.euronext.com/terms-use
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CORPORATE EVENT NOTICE: Contractual tender offer on bond issue
 SPORT LISBOA BENFICA-FUT.-SAD
LOCATION: Lisbon
NOTICE: LIS_20180629_00431_EUR
DATE: 29/06/2018
MARKET: EURONEXT LISBON
 
 
 
NOTICE OF SPECIAL REGULATED MARKET SESSION TO DETERMINE THE RESULTS OF THE
PUBLIC OFFER FOR SUBSCRIPTION OF BONDS REPRESENTING THE BOND ISSUE “BENFICA SAD
2018-2021”
 
 
Following an application submitted by “Haitong Bank, SA”, Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de
Mercados Regulamentados, SA (hereinafter Euronext Lisbon) announces that will do a special regulated
market session to determine the results of the public offer for subscription (hereinafter Offer) of bonds
representing the bond issue “ BENFICA SAD 2018-2021” with the maximum amount of up to €45.000.000.
 
 
1. Main terms of the offer
 
 
 
Amount to be issued Up to €45.000.000
Issue price 100% of nominal value (€5 by bond)
ISIN Code PTSLBMOM0008
Subscription period From 02/07/2018 to 13/07/2018, inclusive
Result publication date 16/07/2018
Issue date and Settlement date 18/07/2018
Expected listing date 18/07/2018
Legal documentation The prospectus is available for consultation and down

load on:
- www.slbenfica.pt
- www.cmvm.pt

 
 2. Centralization by Euronext Lisbon 
 
 
Special regulated market session to determine the
results of the Offer:  place, date and hour

Euronext Lisbon, 16/07/2018, at 16:45 GMT

Orders Subscription orders for this Offer, shall comply with

http://www.slbenfica.pt/
http://www.cmvm.pt/
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the provisions of Chapter 20 of prospectus.
 
Minimum amount: €100 and the order must be
transmitted in multiples of €5.
 
Maximum amount: €45.000.000.
 

Transmission of orders Subscription orders should be sent to Euronext
Lisbon between 8H00 and 18H00 GMT during
the offer period, except on the last day of the
offer period, when the orders must be sent
between 8H00 and 16h30 GMT.
 
Euronext may, having considered the circumstances
of the case, decide to extend the orders delivery
period.

Revocation of orders Orders may be cancelled or amended
up to 06/07/2018 (inclusive), date from which they
will be irrevocable and can not be changed.

Centralization of orders Financial intermediaries shall send the orders
through the Centralization Offers Service
(hereinafter POS) available at Euronext Lisbon
at the following address:
www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html
 
(use of login and password)

Communication of orders Euronext Lisbon will make available in the area
dedicated to each financial intermediary, the file
containing summary information on subscription
orders transmitted through POS.

Settlement of the offer Euronext Lisbon will send to Interbolsa - Sociedade
Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
(hereinafter Interbolsa) on 16/07/2018 the
relevant information for the settlement of the
transactions made under this operation.
 
Information to be provided to Interbolsa will comply
with the following rules:
 
The settlement of the offer will take place on T2S
platform in the night time settlement period of the
second business day following (D+2) to the special
regulated market session, corresponding to the
settlement day 18/07/2018.
 
Physical settlement shall be made by direct credit
using the accounts that financial intermediaries
kept at Interbolsa,considering for this purpose the
"default" accounts corresponding to the settlement
entity code completed by each entity receiving

http://www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html
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orders.
 
Financial settlement shall be made by moving the
cash accounts (Dedicated Cash Accounts)
maintained by financial intermediaries in T2S.
 
The file containing the information required for the
settlement of the offer will be available for each
financial intermediary on the day of the special
regulated market session in the part that they have in
POS, with the designation 482Liq and the extension
attached that corresponds to the placing entity code.
 
For each entity receiving subscription orders, the
information will indicate the settlement entity and
the amounts and values of the orders made in the
public offer for subscription.
 
One file will also be delivered to “Settlement Agent”
with the designation of 482Liq and containing the
summary of the amount and value of the securities
allocated to each entity receiving orders and
respective settlement entity.

Details of offer results Financial intermediaries may also see, individually,
the results of the offer, in the section "Query" of
POS.

File layouts The structure of the files to transmit orders and to
receive results as well as the tables are available
on the option "FAQ" of POS.

Settlement agent Haitong Bank, SA
Euronext Lisbon specific publication Euronext Lisbon shall publish in the Daily Bulletin

on 16/07/2018 the assessment of the Offer results,
as well as, any information, corrections or additions
to this Notice or any other clarifications, by virtue
of the conduct of this operation, that may be
necessary.

 
 
 
 
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.

© 2018 Euronext N.V. - All rights reserved.

https://www.euronext.com/terms-use

