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EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A. 

OBRIGAÇÕES “EFACEC FIXED RATE NOTES 2019-2024” 

ISIN PTEFWAOM0001 

 

REVOGAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS 

 

 

Na sequência da entrada em vigor no dia 3 de julho de 2020 do Decreto-Lei nº 33-

A/2020, de 2 de julho, que procedeu à apropriação pública por via da nacionalização 

por parte do Estado Português da participação social detida pela Winterfell 2 Limited 

correspondente a 71,73 % do capital social da EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A., 

sociedade anónima com sede no Lugar da Arroteia, Leça do Balio e Guifões, 4465 - 

587 Matosinhos, com o número único de matrícula e pessoa coletiva 513 180 966 e 

o capital social integralmente realizado de € 308.949.250,00 (trezentos e oito 

milhões, novecentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta euros) (doravante, 

a “Emitente”), a Bondholders, S.L, na sua capacidade de Representante Comum dos 

obrigacionistas titulares de obrigações denominadas “EFACEC FIXED RATE NOTES 

2019-2024” com o ISIN PTEFWAOM0001, emitidas no dia 23 de julho de 2019, após 

devida ponderação junto do Emitente, mormente considerando o propósito e a ordem de 

trabalhos da assembleia geral de obrigacionistas, de facto, em resultado da apropriação 

pública por via da nacionalização por parte do Estado Português da participação social 

detida pela Winterfell 2 Limited, os pressupostos que estiveram na base da decisão de 

proceder à convocatória da assembleia geral dos obrigacionistas já não são válidos (ou 

seja, venda intermédia por parte do referido acionista seguida de uma venda final a um 

terceiro), pela presente revoga a convocatória para a assembleia geral de obrigacionistas, 

devidamente convocada para ser realizada na sede social da Emitente no dia 20 de julho 

de 2020, pelas 10 horas de Lisboa, em primeira convocação, ou, caso na primeira 

convocação não se encontre reunido o quórum legalmente exigido, em segunda 

convocação, no mesmo local, no dia 5 de Agosto de 2020, pelas 10 horas de Lisboa. 
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8 de julho de 2020 

 

 

 

O representante comum dos Obrigacionistas, 

Bondholders, S.L. 
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