
 

 

ANÚNCIO 

 

A UnitedHealth Group Incorporated (“UHG”) apresentou, na presente data, uma oferta 

vinculativa para a aquisição das acções detidas pela Espírito Santo Health Care 

Investments S.A. na Espírito Santo Saúde, S.G.P.S., S.A., Sociedade Aberta (“ESS”), 

representativas de 51% do capital social da ESS, por um preço de € 5,00 (cinco euros) 

por acção (as “Acções”). 

 

O preço por acção representa um prémio de aproximadamente (i) 56,3% em relação ao 

preço de €3,20 por acção apurado na oferta inicial de distribuição de acções da ESS que 

teve lugar em 12 de Fevereiro de 2014; (ii) 39,3% em relação ao preço médio 

ponderado de €3,59 por acção, das acções da ESS no “Euronext by Euronext Lisbon”, o 

mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon, nos 6 meses imediatamente 

antecedentes à oferta anunciada pelo Grupo Àngeles Servicios de Salud, S.A. de C.V. 

em 19 de Agosto de 2014; e (iii) 3,7% em relação ao preço de €4,82 por acção 

anunciado pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. em 26 de Setembro de 2014. 

 

A oferta não está sujeita a qualquer financiamento ou outras contingências. 

 

A oferta é vinculativa e não está condicionada a aprovações finais pelas Autoridades 

Portuguesas. A UHG já apresentou um pedido de avaliação da transacção projectada 

junto da Autoridade da Concorrência (“AdC”). No contexto deste pedido, a UHG 

comprometeu-se a não exercer os seus direitos de voto de modo a implementar a 

transacção antes de uma decisão final da AdC. A UHG também apresentou um pedido 

de autorização para a alteração indirecta do controlo da ESS na SGHL - Sociedade 

Gestora do Hospital de Loures, S.A. e na HL - Sociedade Gestora do Edifício, S.A., 

através de despacho conjunto do Ministro das Saúde e do Ministro das Finanças. A 

oferta da UHG não está condicionada à recepção deste consentimento.  

 

Com a concretização da aquisição das Acções, a UHG irá lançar de imediato uma oferta 

pública de aquisição obrigatória, em iguais termos e condições, sobre as restantes 

acções da ESS nos termos do artigo 187º do Código dos Valores Mobiliários. 

 

A oferta expirará às 17:00 horas de Lisboa da sexta-feira, 10 de Outubro de 2014. 

 

Minnetonka, Minnesota E.U.A., 7 de Outubro de 2014 


