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A IPIC formula uma Oferta Pública para a Aquisição da totalidade do 

capital social da CEPSA 
 

 

 
• A TOTAL comprometeu-se a vender nesta oferta a totalidade da participação de que é titular na 

CEPSA e que representa 48,83% do capital 
 
• O preço da oferta está fixado em 28 euros por acção, mais um dividendo de 0,50 euros, que 

será distribuído pelos accionistas antes da conclusão da OPA 
 

• A operação está condicionada à obtenção das respectivas autorizações por parte da CNMV e 
das Autoridades para a Concorrência 
 

O fundo soberano do Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC), actualmente titular de 

47,06% do capital social da CEPSA, anunciou hoje, mediante Facto Relevante publicado na CNMV, a 

apresentação de uma oferta pública para a aquisição da totalidade do capital social da CEPSA.  

O preço da oferta será de 28 euros por acção, preço que assume que a CEPSA distribuirá um dividendo de 0,50 

euros antes da conclusão da OPA (caso contrário, o preço seria ajustado de forma a que o montante a receber 

pelos accionistas que aceitarem a OPA, somando o preço e o dividendo, seja de 28,50 euros por acção). Com 

isso, o montante total da operação ascenderia a cerca de 3.970 milhões de euros se a oferta fosse aceite pela 

totalidade dos accionistas.  

A Total comprometeu-se irrevogavelmente a vender na oferta a totalidade da participação de que é titular na 

CEPSA, que representa 48,83% do capital. Tal participação é detida pela Total através da sua filial Odival.  

A OPA, além de necessitar da autorização da CNMV, estará condicionada à obtenção das respectivas 

autorizações por parte das autoridades para a concorrência.  

De acordo com o anúncio publicado, é intenção da IPIC pôr em andamento, após a OPA, o mecanismo legal da 

venda forçada (“squeeze-out”), com a consequente exclusão da cotação das acções da CEPSA.  

O Conselho de Administração da CEPSA, depois de autorizada a OPA, terá que se reunir para emitir o relatório 

legalmente previsto sobre esta Oferta.  

A IPIC é uma sociedade participada a 100% pelo Governo do Emirato do Abu Dhabi, cujo objecto é investir 

globalmente no sector energético. No dia 30 de Junho de 2010 os activos consolidados da IPIC ascendiam a 

48.200 milhões de dólares. 

  

A International Investment Petroleum Company passou a fazer parte dos accionistas da CEPSA em 1988, há 23 

anos, quando adquiriu 10% do capital social. Em Setembro de 2009 a IPIC adquiriu as participações do Banco 

Santander e da Unión Fenosa, (32,53% e 5% respectivamente), passando a ter uma participação final de 

47,06%. 

Agora, mediante a operação actual, a IPIC fica com 48,83% da TOTAL, mais as restantes acções que ascendem 

a 4,104% que representam o free float actual, para desta forma atingir 100% do capital social da Compañía 

Española de Petróleos, S.A. 
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“A IPIC manterá a hispanidade da CEPSA que deseja potenciar na Espanha e internacionalmente para a 

converter numa das empresas líderes do nosso país, com o apoio das forças actuais da Empresa”. 

 
O Governo e a CNMV foram informados sobre a operação e reconhecem as boas relações existentes entre o 

Abu Dhabi e a Espanha, assim como o prestígio e a seriedade com que o Fundo Soberano IPIC sempre opera. 

 
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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