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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group actua como Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner na venda de 12.000.000 de 
acções da Terna Energy através de accelerated bookbuilding  

 
 

Atenas, Grécia, 24 de Janeiro de 2018 - A Terna Energy S.A. ("Terna Energy" ou a "Empresa") anunciou a 18 de 

Janeiro de 2018 a colocação privada bem sucedida de 12.000.000 de acções ordinárias da empresa ("Colocação"), a 

um preço de € 4.35 por acção. Aproximadamente 85% do total de acções foram subscritas por investidores 

internacionais. A forte procura institucional, acima da oferta disponível, levou a que a colocação ocorresse com um 

desconto inferior a 10%. 

9.500.000 das acções resultarão do aumento de capital com cancelamento dos direitos de preferência, que será 

determinado por Assembleia Geral Extraordinária dos Accionistas da Empresa (a "Assembleia Geral") prevista para 9 

de Fevereiro de 2018, enquanto as restantes 2.500.000 acções eram detidas pelo accionista e presidente do 

Conselho de Administração, Sr. G. Peristeris. Na próxima Assembleia Geral, o Conselho de Administração vai também 

propor o cancelamento das 4.895.464 acções próprias. 

A conclusão bem-sucedida do Colocação confirma a confiança dos investidores nas perspectivas da Empresa, 

melhora o free float, enquanto também proporciona capital adicional para ser investido em novos projectos de 

energia renovável. Além disso, a base de accionistas da Terna Energy tem vindo a expandir-se através da 

participação de mais investidores institucionais internacionais, o que deverá ter um impacto positivo na 

comercialização das acções da Empresa no médio prazo. 

A AXIA Ventures Group Ltd ("AXIA") actuou como Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner do processo de 

bookbuilding em conjunto com a Euroxx Securities S.A. ("Euroxx") e a LXM Finance LLP. Com o objectivo de facilitar e 

acelerar a venda de acções através da Colocação, a AXIA e a Euroxx celebraram um contrato de empréstimo de 

acções com o accionista da Empresa, York Global Finance Offshore BDH (Luxemburgo) S.a.r.l. ("York"), pelas 

9.500.000 acções da empresa detidas pela York. As acções emprestadas foram vendidas aos subscritores da 

Colocação e, posteriormente, a AXIA e a Euroxx irão adquirir novas acções ao preço do bookbuilding, através do 

referido aumento de capital social e devolverão essas acções à York para cumprir as suas obrigações no âmbito do 

acordo de empréstimo de acções. 
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Sobre a AXIA Ventures Group Limited  

A AXIA Ventures Group Limited ("AXIA"), uma subsidiária do AXIA Financial Group (“AFG”), é um banco de 

investimento de capital privado que presta serviços de assessoria financeira e relacionada com o mercado de 

capitais a empresas e a clientes institucionais. A AXIA é sediada em Nicósia, Chipre, é regulamentada pela Comissão 

de Valores Mobiliários de Chipre (Licença Nº. 086/07) e totalmente licenciada para prestar serviços de assessoria 

financeira em vários mercados financeiros mundiais. A AXIA tem presença em Nicósia (Sede), Atenas (Filial), Lisboa 

(Filial), Nova Iorque (Afiliada), Milão (escritório de representação) e Londres (escritório de representação). Para mais 

informação sobre a AXIA e os seus serviços, consulte o website da AXIA em http://www.axiavg.com.  

 

Contacto:  

Evi Angelakopoulou 

Marketing & PR Executive  

AXIA Ventures Group Ltd  

Atenas, Grécia  

Tel: +30 210 741 4400  

Email: evi.angelakopoulou@axiavg.com  
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