
Data

ANGELES JM SAÚDE FIDELIDADE UHG

18-08-2014

Deliberação do conselho de administração da

Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V.

("Ángeles") que aprova a divulgação de anúncio

preliminar de oferta pública de aquisição ("OPA")

sobre as ações representativas do capital social

da Espírito Santo Saúde - SGPS, S.A. ("ES Saúde"). 

19-08-2014

Anúncio preliminar de OPA geral e voluntária

pela Ángeles sobre as ações representativas do

capital social da ES Saúde.

01-09-2014

Deliberações do conselho de administração da

Ángeles (entidade oferente) e da Ángeles

Portugal, S.A. de C.V. (entidade adquirente) que

aprovam o lançamento de OPA sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

02-09-2014

CMVM recebe requerimento de registo de OPA

da Ángeles sobre as ações representativas do

capital social da ES Saúde.

02-09-2014

CMVM recebe documentação necessária à

instrução do pedido de registo da OPA da

Ángeles sobre as ações representativas do capital

social da ES Saúde.

CRONOLOGIA DE FACTOS SUBJACENTES ÀS OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO

SOBRE A ESPÍRITO SANTO SAÚDE, SGPS, S.A.

Descrição
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05-09-2014

Ángeles requere ao Ministério de Estado e das

Finanças e ao Ministério da Saúde autorização

administrativa prévia à transmissão indireta da

participação que a ES Saúde detém na SGHL -

Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A.,

entidade que gere o Hospital de Loures/Beatriz

Ângelo, e na HL - Sociedade Gestora do Edifício,

S.A.

09-09-2014

ES Saúde informa sobre Relatório do Conselho de

Administração sobre a oportunidade e condições

da oferta da Ángeles. 

10-09-2014
CMVM recebe documentação necessária à

instrução do pedido de registo da  Ángeles.

Deliberação do conselho de administração da JM

Saúde que aprova o lançamento de OPA

concorrente sobre as ações representativas do

capital social da ES Saúde e respetivo anúncio

preliminar.

11-09-2014

Anúncio preliminar de OPA concorrente pela JM

Saúde sobre ações representativas do capital

social da ES Saúde.

11-09-2014

JM Saúde requer à Administração Regional de

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. autorização

administrativa prévia à transmissão indireta da

participação que a ES Saúde detém na SGHL -

Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A.,

entidade que gere o Hospital de Loures/Beatriz

Ângelo, e na HL - Sociedade Gestora do Edifício,

S.A.

12-09-2014

CMVM recebe documentação adicional

necessária à instrução do pedido de registo da

OPA da Ángeles.
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15-09-2014

Autoridade da Concorrência recebe notificação

prévia da operação de concentração de

empresas - aquisição do controlo exclusivo da ES

Saúde, apresentada pela JM Saúde.

16-09-2014

CMVM recebe documentação adicional

necessária à instrução do processo de registo da

OPA da Ángeles.

17-09-2014

CMVM recebe documentação adicional

necessária à instrução do processo de registo da

OPA da Ángeles.

CMVM recebe requerimento de registo de OPA

concorrente lançada pela JM Saúde sobre as

ações representativas do capital social da ES

Saúde.

Despacho conjunto dos Ministérios das Finanças

e da Saúde a autorizar a transmissão indireta da

participação que a ES Saúde detém na SGHL -

Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A.,

entidade que gere o Hospital de Loures/Beatriz

Ângelo, e na HL - Sociedade Gestora do Edifício,

S.A., em virtude da eventual alienação das ações

da ES Saúde à Ángeles no âmbito da OPA.

Registo da OPA da Ángeles sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

Divulgação de anúncio de lançamento de OPA

geral e voluntária da Ángeles sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

Divulgação de prospeto da OPA geral e voluntária 

lançada da Ángeles sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

19-09-2014
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22-09-2014

Deliberação da comissão executiva da Fidelidade -

Companhia de Seguros, S.A. ("Fidelidade") de

lançamento de OPA concorrente sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

Autoridade da Concorrência publica aviso

relativo à notificação da operação de

concentração efetuada pela JM Saúde com

indicação de que as observações de terceiros

relativamente a esta operação deverão ser

remetidas no prazo de dez dias úteis.

Anúncio preliminar de OPA concorrente geral

pela Fidelidade sobre ações representativas do

capital social da ES Saúde.

Autoridade da Concorrência recebe notificação

prévia de operação de concentração - aquisição

do controlo exclusivo da ES Saúde, apresentado

pela Fidelidade.

Ministério de Estado e das Finanças, Ministério

da Saúde e Administração Regional de Saúde de

Lisboa e Vale do Tejo, IP, recebem da Fidelidade

requerimento de autorização administrativa

prévia à transmissão indireta da participação que

a ES Saúde detém na SGHL - Sociedade Gestora

do Hospital de Loures, S.A., entidade que gere o

Hospital de Loures/Beatriz Ângelo, e na HL -

Sociedade Gestora do Edifício, S.A.

Relatório do conselho de administração da ES

Saúde sobre a oportunidade e condições da

oferta da Ángeles.

CMVM recebe requerimento de registo de OPA

concorrente da Fidelidade sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

Relatório do conselho de administração da ES

Saúde sobre a oportunidade e condições da

oferta da JM Saúde.

CMVM recebe requerimento da JM Saúde.

24-09-2014

23-09-2014
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25-09-2014 CMVM responde a requerimento da JM Saúde.

CMVM recebe documentação adicional

necessária à instrução do processo de pedido de

registo de OPA da Fidelidade.

CMVM divulga informações de que teve

conhecimento, relativamente à intenção

manifestada pela UnitedHealthcare Group

("UHG") de vir a adquirir a participação de 51%

detida por sociedades do Grupo Espírito Santo na

ES Saúde.

Prorrogação do periodo da oferta pública de

aquisição lançada pela Grupo Ángeles Servicios

de Salud, S.A. de C.V. sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde até

ao dia 10 de outubro de 2014

Divulgação de esclarecimentos ao mercado pela

JM Saúde

Registo de Oferta Pública de Aquisição

concorrente, geral e voluntária, lançada pela

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. sobre as

ações representativas do capital social da ES

Saúde.

Divulgação de anúncio de lançamento de Oferta

Pública de Aquisição concorrente, geral e

voluntária, lançada pela Fidelidade - Companhia

de Seguros, S.A. sobre as ações representativas

do capital social da ES Saúde.

Divulgação de prospeto de Oferta Pública de

Aquisição concorrente, geral e voluntária,

lançada pela Fidelidade - Companhia de Seguros,

S.A. sobre as ações representativas do capital

social da ES Saúde.

30-09-2014
Ángeles revoga a OPA lançada sobre as ações

representativas do capital social da ES Saúde.

CMVM divulga esclarecimento ao mercado

relativo ao pedido de registo da oferta da JM

Saúde sobre a ES Saúde.

07-10-2014

UHG anuncia que apresentou, junto da Espírito

Santo Health Care Investments, S.A. ("ESHCI"),

uma oferta vinculativa de aquisição de 51% das

ações representativas do capital social da ES

Saúde.

26-09-2014
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CMVM determina prorrogar o prazo da oferta até

ao dia 14 de outubro de 2014.

10-10-2014

A Rio Forte Investments S.A. e a ESHCI

anunciaram que aceitaram vender à Fidelidade

ações representativas de 51% do capital social da

ES Saúde.

13-10-2014

Relatório do conselho de administração da ES

Saúde sobre a oportunidade e condições da

oferta revista da Fidelidade.

09-10-2014

CMVM delibera não estarem reunidas as

condições legais de que depende o deferimento

do pedido de registo de OPA  concorrente

CMVM determina que a UHG, na impossibilidade

de conformar a sua proposta com o regime das

ofertas públicas concorrentes, a retire e se

abstenha de a publicitar ou divulgar e de praticar

quaisquer atos com ela relacionados, para além

da comunicação referente a essa retirada.
Fidelidade aumenta contrapartida oferecida para

€5,01 através de adenda ao prospeto.


