
 
 
 
 

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. 
na qualidade de Distribuidor/Entidade Comercializadora 

Sede: Rua Castilho, 233/233-A, Lisboa 
Capital Social: 311.097.865 Euros (variável) 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob 
o número único de matrícula e identificação fiscal 501 464 301 

 
 
 
 
 
 

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE NOTAS 
CA TRANSIÇÃO SUSTENTÁVEL 2028, 

escriturais, nominativas, com o valor nominal unitário de €1.000 e global de até 
€10.000.000, com o ISIN XS2314213518, a emitir pela SG Issuer, S.A., 

produto classificado como pacote de produtos de investimento de retalho (PRIIP). 
 
 
 
 

RESULTADOS DA OFERTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Agosto de 2021 

  



 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do disposto no 

artigo 127.º, nº 1, alínea a) do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 12.º, n.º 1, alínea d) 

do Regulamento da CMVM n.º 8/2018, a Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

C.R.L. (“Caixa Central”), na qualidade de Distribuidor/Entidade Comercializadora, torna público 

que, terminado o período da oferta pública de subscrição de Notas CA TRANSIÇÃO 

SUSTENTÁVEL 2028 (ISIN XS2314213518), escriturais, nominativas, com o valor nominal 

unitário de €1.000 e global de até €10.000.000, ao preço de subscrição unitário de 100% do valor 

nominal, ou seja, ao preço unitário de €1.000, que decorreu entre 19 de Julho de 2021 e 26 de 

Agosto de 2021, (a “Oferta”), foram apurados os resultados indicados no quadro abaixo, tendo 

a Caixa Central assegurado a colocação total da emissão, subscrevendo o remanescente,: 

 

 

Mais informa que não foi nem será solicitada a admissão à negociação das Notas CA TRANSIÇÃO 

SUSTENTÁVEL 2028 em qualquer mercado regulamentado. 

 

 

 

26 de Agosto de 2021 

 

 

Aviso legal 
A informação aqui vertida dirige-se exclusivamente a pessoas, singulares ou colectivas, residentes ou com 

estabelecimento em Portugal, podendo ser investidores profissionais, investidores não profissionais ou 

contrapartes elegíveis, tal como estes termos se encontram definidos na DMIF II e no Código dos Valores 

Mobiliários. Consequentemente, não se destina e não deve ser consultada por, ou distribuída ou 

divulgada, total ou parcialmente, direita ou indirectamente, a pessoas residentes fora de Portugal. 

 

 

 Ordens de 
subscrição 

Notas 
subscritas 

Valor nominal 
unitário 

Montante Nominal 
Subscrito 

Subscritas na Oferta 126  1.583  € 1.000,00 € 1.583.000,00 

Subscritas pela Caixa Central 1 8.417 € 1.000,00 € 8.417.000,00 

Total da Colocação 127 10.000 € 1.000,00 € 10.000.000,00 


