
 

Comunicado de Imprensa 

 

CONSELHO DA CEPSA VOTA FAVORAVELMENTE OPA DA IPIC  

 

 

O Conselho de Administração da COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. (CEPSA) , 
em reunião celebrada ontem, acordou por unanimidade emitir um parecer favorável sobre a 
Oferta Pública de Aquisição (OPA) apresentada pela INTERNATIONAL PETROLEUM 
INVESTMENT COMPANY (IPIC) sobre as acções da Sociedade, ao preço unitário de 28 euros. 

Na sua reunião de ontem, em cumprimento do disposto na legislação em matéria de Ofertas 
Públicas de Aquisição, o Conselho de Administração da CEPSA votou favoravelmente e 
aprovou por unanimidade o relatório sobre a OPA da IPIC. No âmbito da consultoria financeira 
prestada, o BBVA e o BNP Paribas analisaram a OPA e emitiram um relatório em 
conformidade, considerando razoável e adequado o preço oferecido pela IPIC.   

O relatório foi remetido à CNMV como Facto Relevante, para sua publicação e divulgação. 

Uma vez concluída a OPA, e ao abrigo do disposto na legislação espanhola em matéria de 
Ofertas Públicas de Aquisição, a IPIC exercerá o procedimento de venda forçada sobre as 
acções que não se apresentaram à OPA, e procederá à sua aquisição, igualmente pelo preço 
unitário de 28 euros. Este procedimento permitirá à IPIC adquirir a totalidade das acções da 
CEPSA que, automaticamente, deixará de estar cotada nas bolsas espanholas. 

A CEPSA iniciará assim um novo ciclo com a IPIC como única accionista, em que apostará na 
sua consolidação como empresa espanhola, reforçando a sua posição no mercado espanhol, 
incrementando as actividades de exploração e produção de hidrocarbonetos ("upstream") e 
aumentando a sua projecção internacional com o apoio das múltiplas relações que a IPIC 
mantém no sector. 

 

Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há 48 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 
via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica 
das instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa 
em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes, tendo 
dado início também à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de 
abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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