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CORPORATE EVENT NOTICE: Admissão à negociação de obrigações / notes
 GRUPO PESTANA SGPS SA
LOCALIZACAO: Lisbon
N° DE AVISO: LIS_20141126_01173_ENL
DATA DE DISSEMINACAO: 26/11/2014
MERCADO: ENXL
 
 
 

 
Admissão de obrigações
 
A partir do próximo dia 27/11/2014, as obrigações  abaixo mencionadas emitidas pela(o) GRUPO PESTANA
SGPS SA serão admitidas no ENXL.
 
 
Principais características
 

Nº de obrigações a admitir: 6.500

Valor nominal: 10.000 EUR

Montante nominal: 65.000.000 EUR

Preço de emissão: 100%

Data de início de contagem de juros: 27/11/2014

Data de emissão: 27/11/2014

Taxa de juro: A taxa de juro para o primeiro período de juros é a
média interpolada da Euribor a 3 Meses e da
Euribor a    6 Meses adicionada de 3,5%.
Para os restantes períodos   de juros será a Euribor
a 6 Meses adicionada de 3,5%.

Data de próximo cupão: 28/02/2015

Frequência do cupão: Semi-annually

Base de calendário: ACT/360

Reembolso: At maturity

Data de reembolso: 28/02/2020

Reembolso antecipado: Not applicable

Serviço Financeiro: Banco BPI, SA
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Admissão no âmbito dum programa: Não

 
 
Comentários
 
Por favor, consulte a Nota Técnica para obter informação complementar relativa às condições de emissão.  
 
 
 
Negociação
  
Grupo de negociação: R3 Negociação: Double fixing
Lote: 10.000 Moeda: EUR
Unit / %: Percentage Clean Custódia local: Interbolsa
Garantida No UNT/FMT: FMT
Liquidity Providers:  
 
  
Denominação: PESTANA FRN28FEV20 Código CFI: DBVUFB
Código ISIN: PTGRPCOE0002 Código Euronext: PTGRPCOE0002
Símbolo de negociação: BGRPC Código Nacional: GRPCOE

 
 
 
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.

© 2014, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.

https://www.euronext.com/terms-use
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CORPORATE EVENT NOTICE: Listing of bonds / notes
 GRUPO PESTANA SGPS SA
LOCATION: Lisbon
NOTICE: LIS_20141126_01173_ENL
DATE: 26/11/2014
MARKET: ENXL
 
 
 

 
Listing of bonds
 
As of 27/11/2014, the bonds  described below, issued by GRUPO PESTANA SGPS SA, will be listed
on ENXL.
    
PESTANA FRN28FEV20 
 
Main characteristics   
 

Number of securities to be listed: 6.500

Nominal value: 10.000 EUR

Total nominal amount: 65.000.000 EUR

Issue price: 100%

Interest commencement date: 27/11/2014

Issue date: 27/11/2014

Interest rate: The interest rate for the first period of interest is the
interpolation of 3 Month Euribor and 6 Month Euribor
plus the margin of 3,5%. For the remaining periods is
6 Month Euribor plus the margin of 3,5%.

Next coupon date: 28/02/2015

Coupon frequency: Semi-annually

Daycount: ACT/360

Redemption: At maturity

Redemption date: 28/02/2020

Early redemption: Not applicable

Financial service: Banco BPI, SA

Listing under program: No

Legal documentation: Please refer to the Techncal Note for
complementary information concerning the
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issue terms.

 
 
Trading
 
Trading group:  R3 Trading: Double fixing
Quotity: 10.000 Currency: EUR
Unit / %: Percentage Clean  Settlement Platform: Interbolsa
Guaranteed: No UNT/FMT: FMT
Liquidity provider(s):    
 
   
Designation: PESTANA FRN28FEV20 CFI code: DBVUFB
ISIN: PTGRPCOE0002 Euronext code: PTGRPCOE0002
Symbol: BGRPC   

 
 
 
 
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.

© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved.

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

