AVISO DO EVENTO CORPORATIVO:
LOCALIZACAO:
N° DO AVISO:
DATA DE DISSEMINACAO:
MERCADO:

Aumento de capital por subscrição
INTELLIGENT SENSING ANYWHERE
Lisbon
LIS_20150814_00713_ALT
14/08/2015
ALTERNEXT LISBON

1 - Principais características das acções a emitir (código ISIN PTIAN2AM0009)

Quantidade máxima de acções a ser emitida:

750.000

Preço de emissão:

1,4 EUR por acção

Data de direito ao dividendo:

Imediatamente fungível com as acções já admitidas

Factor de atribuição:

0,70087 novas acçõe(s) por 1 direito(s)

Subscrição adicional:

Aplicável

Período de subscrição:

De 19/08/2015 a 01/09/2015 inclusive

Opção por defeito:

Os direitos não exercidos no fim do período de subs
crição expirarão

Agência de centralização:

Interbolsa

Documentação legal

n.a.

2 – Distribuição de direitos

Data ex-direitos:

17/08/2015

Record date:

18/08/2015
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Data de início de direitos:

19/08/2015

Fim de negociação do direitos de subscrição:

27/08/2015

Código ISIN do direito:

PTIAN0AMS011

3 – Cancelamento do livro de ordens

Cancelamento de ordens:
Data de renovação das ordens:
Razão:

14/08/2015 no final da sessão de bolsa
17/08/2015
Distribuição de direitos

Nome do Produto:
Código ISIN:
Simbolo de Negociação:

Código Euronext:
Código Nacional:

ISA
PTIAN0AM0001
ALISA

PTIAN0AM0001
IAN0AM

4 – Centralização e calendário indicativo de liquidação

Início do período de subscrição e admissão à
negociação dos direitos de subscrição:

19/08/2015

Fim do período de subscrição:

01/09/2015 no final da sessão de bolsa

Liquidação do ultimo dia de negociação dos direitos: 31/08/2015
Buyer protection deadline:

n.a.

Market deadline:

n.a.

Aviso da Euronext anunciando os resultados da
centralização e da admissão das novas acções:

Em data posterior

Data de liquidação e de admissão das novas
acções:

Em data posterior

5 - Negociação de direitos de subscrição
A partir de 19/08/2015 e até dia 27/08/2015 (incluso), os direitos de subscrição da(o) INTELLIGENT
SENSING ANYWHERE serão negociados no ALTERNEXT LISBON, sendo excluídos em 28/08/2015.

Grupo de Negociação:
Lote mínimo
Unidade / %:

EO
1
Unit

Negociação:
Ccy:

Fixing
EURO

Nome do Produto:
Código ISIN:

ISADS15(0.70087P1)
PTIAN0AMS011

CFI code:
Código Euronext:

RSXXXR
PTIAN0AMS011
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Simbolo de Negociação:

DSISA

Código Nacional:

IAN AM D

O presente aviso e o seu conteúdo é apenas facultado a título informativo, de forma a facilitar o justo, ordenado e eficiente
funcionamento do mercadoe não constitui uma recomendação para efectuar investimentos.O conteúdo do presente aviso é prestado
“como se apresenta”, com base na informação facultada ao operador de mercado, sem representação ou garantia de qualquer
natureza.A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou
confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a
celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos
mercados geridos pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão.
Os Mercados da Euronext incluem os mercados de negociação de valores mobiliários e de derivados geridos pela Euronext
Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris e Euronext UK Markets, denominados, respectivamente, como os
mercados de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Paris e Londres, conforme o caso.
A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da
Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use.
© 2014, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Capital increase with preferential subscription rights
INTELLIGENT SENSING ANYWHERE
Lisbon
LIS_20150814_00713_ALT
14/08/2015
ALTERNEXT LISBON

INTELLIGENT SENSING ANYWHERE decided to proceed to a capital increase through an issue of new
shares with preferential subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main terms of the
issue.

1 - Main characteristics of the ordinary shares issue (ISIN PTIAN2AM0009)

Maximum number of shares to be issued

750.000

Issue price

1,4 EUR per security

Dividend due date

Immediately fungible with already listed securities

Subscription ratio

0,70087 new share(s) for 1 right(s)

Oversubscription (on a reducible basis)

Applicable

Subscription period

From 19/08/2015 to 01/09/2015 inclusive

Default option

Rights not exercised by the end of the subscription
period will expire

Centralizing agent

Interbolsa

Legal documentation

n.a.

FTT

n.a.

COAF

n.a.

2 - Right distribution

Ex-date

17/08/2015

Record date

18/08/2015
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Begining of rights

19/08/2015

End of trading of the subscription right

27/08/2015, at the end of the trading session

Right ISIN code

PTIAN0AMS011

3 - Purge of order book

Cancellation of orders
Orders to be renewed
Reason

Product name:
ISIN:

14/08/2015 at the end of the trading session
17/08/2015
Right distribution

ISA
PTIAN0AM0001

Symbol:
Euronext code:

ALISA
PTIAN0AM0001

4 - Centralization and settlement indicative schedule

Opening of the subscription period and listing of the
preferential subscription rights

19/08/2015

End of subscription period

01/09/2015, at the end of the trading session

Settlement of the last traded rights

31/08/2015

Buyer protection deadline

n.a.

Market deadline

n.a.

Euronext notice announcing results of the centralizati To be aanounced
on and listing of new shares
Settlement date and listing of the new shares

To be aanounced

5 - Listing and delisting of the subscription rights
From 19/08/2015, the subscription rights referenced below will be traded on ALTERNEXT LISBON and they
will be delisted on 28/08/2015.

Trading group:
Lot size:
Unit / %:

EO
1
Unit

Trading:
Ccy:

Fixing
EURO

Product name:
ISIN:
Symbol:

ISADS15(0.70087P1)
PTIAN0AMS011
DSISA

CFI code:
Euronext code:
National code:

RSXXXR
PTIAN0AMS011
IAN AM D
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The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient
functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for
any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in
this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on
the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris
and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is
located at https://www.euronext.com/terms-use.
© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved.
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