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RECOMENDAÇÃO PARA O VALOR DOS 

DIVIDENDOS DE 2017  
 

O Conselho de Administração da Edenred decidiu a 19 de fevereiro de 2018 recomendar à 

Assembleia Geral de Acionistas que estabelecesse, na sua reunião anual, que este ano se 

realizará no próximo dia 3 de maio, os dividendos de 2017 em €0.85 por ação. Nessa reunião 

será também aprovado se os acionistas da Edenred irão receber a totalidade dos dividendos 

de 2017 em dinheiro ou através de novas ações da Edenred. Estas novas ações serão emitidas 

a um valor correspondente a 90% da média dos valores de abertura cotados para as ações 

da Edenred nos últimos vinte dias de negociação que precedem à Assembleia Geral, isto é, 

entre os dias 4 de abril e 2 de maio, inclusive, menos o dividendo líquido, arrendondado por 

excesso.  

 

Cronograma do pagamento de dividendos 
 

 Data de registo: 11 de maio de 2018 

 Data após o pagamento do dividendo: 14 de maio de 2018 

 Período para o exercício da opção de reinvestimento de dividendos: de 14 de maio 

de 2018 até ao fecho de negócio de reinvestimento a 25 de maio de 2018 (inclusive). 

Os acionistas que não exercerem a sua opção de reinvestimento até 25 de maio de 

2018 irão receber a totalidade dos divididendos em dinheiro. 

 Data de pagamento: 8 de junho de 2018 para ambas as opções de pagamento aos 

acionistas 

Determinadas restrições legais podem ser aplicadas à opção de reinvestimento para 

acionistas não residentes em França que devem, por isso, informar-se sobre as leis e regras 

aplicáveis no seu país de residência. 

Para mais informações e para a obtenção de uma cópia detalhada do guia “Estrutura de 

Capital e Dividendos” publicado no website da Edenred aceda  aqui. 

Aviso Legal 

A opção de reinvestimento não constitui uma oferta ou uma solicitação para subscrição ou compra de valores 

mobiliários nos E.U.A no âmbito do contexto da Lei dos Valores Mobiliários de 1933 ou em qualquer outro país em 

que a transação seja contrária às leis e regulamentos aplicáveis. A opção de reinvestimento de dividendos não é 

válida em determinados países, tais como aqueles em que essa opção exige o registo ou a autorização do 

regulador local de valores mobiliários. Os acionistas com residência fora do território Francês devem, por isso, 

consultar e cumprir quaisquer restrições locais aplicáveis a esta opção de reinvestimento. 

 

▬▬ 
 

A Edenred é o líder mundial em soluções pré-pagas para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. 

https://www.edenred.com/en/investors-shareholders/capital-structure-and-dividend
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Representando todas elas, um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos 

custos para as empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

Em Portugal é fornecedor do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em três linhas de negócio: 

 Benefícios para o Colaborador (Euroticket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred tem mais de 400 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 43 milhões de utilizadores, 750 mil empresas e instituições 

públicas e 1,4 milhões de comerciantes afiliados. 

Listada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 42 países, com cerca de 8 mil colaboradores. Em 

2016, o Grupo fez a gestão de cerca de 20 mil milhões de euros em transações, das quais 70% foram realizadas via 

cartão, dispositivo móvel ou web. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas 

da Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/9198047/admin/updates/   

 

▬▬ 
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