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COMUNICADO DE IMPRENSA

SUCESSO DO INVESTIMENTO EM AÇÕES NA BOLSA DA PEFACO INTERNATIONAL
Pefaco International (PFC:GR - “a Sociedade”), líder do setor de Jogo & Lazer na África Ocidental, anuncia o
fim da colocação de uma emissão de ações de 15 milhões de euros junto de um grupo de investidores
institucionais dirigido pela Genesis PFC, filial do grupo de investimento sul africano Genesis Capital Partners
(Pty) Ltd (“os investidores de Genesis”), ao preço médio de 2,23 euros por ação, que incide na valorização
da Sociedade em 50 milhões de euros. Os investidores da Genesis deterão 30% das ações da Sociedade.
O aumento de capital servirá para financiar o desenvolvimento da Sociedade em novos mercados. Os
acionistas fundadores, Grupo Pefaco SL, empenharam-se igualmente em fornecer capitais suplementares à
empresa, nos próximos anos, a fim de estimular o seu crescimento.
Comentado o resultado da operação, Francis Perez, CEO de Pefaco International, declarou:
"Estamos muito orgulhosos com o êxito da nova emissão de ações da Pefaco International. Este aumento de
capital vai permitir-nos acelerar o nosso desenvolvimento e desempenhar um papel de primeiro plano na
expansão das economias africanas, futura locomotiva do crescimento mundial. Desde o primeiro encontro
com os investidores institucionais da Genesis Capital Partners, representados por Greg Kinross e David
Shimkins, fiquei com a convicção que se trata de um ótimo parceiro para nós. Greg Kinross e David Shimkins
têm experiência em empresas em crescimento, tais como a Pefaco International, e dispõem de uma
importante rede relacional simultaneamente em África e no mundo do Jogo. Estamos impacientes por
trabalhar com eles. Por último, faço questão de agradecer os empregados da Sociedade que, em África e
noutros sítios do mundo, trabalham todos os dias para o seu desenvolvimento".
Comentado a operação de investimento, Greg Kinross declarou:
“Estamos muito satisfeitos por acompanhar Francis Perez e Olivier Cauro, fundadores da Pefaco International,
na sua estratégia de desenvolvimento centrada no crescimento orgânico em novos países e as operações
de aquisições estratégicas. Dispondo de uma sólida experiência no sector do Jogo, Francis Perez e Olivier
Cauro são empresários de talento. É com confiança que os apoiamos no limiar de uma nova fase de
crescimento da Pefaco International.”
Os valores cotados em Malta são livremente negociáveis nas plataformas de câmbio do mundo inteiro
(Euronext, NewYork Stock Exchange, bolsa regional de África Ocidental…), através de um canal de acesso
aberto pela Clearstream Banking Frankfurt e, por conseguinte, estão acessíveis a todos os investidores.
Sobre a International PLC
A Pefaco International instala e explora máquinas recreativas em espaços de Jogo e Lazer em África sob a sua marca
comercial Lydia Ludic. Presente em cerca de 90 cidades e 6 países (Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Nigéria, Ruanda
e Togo), a sociedade conta com mais de 280 salas de jogos e 350 bares parceiros. A Pefaco International emprega 2700
empregados e realizou um volume de negócios de 43 milhões de euros em 2014. A estratégia da empresa baseia-se num
esforço de crescimento rápido, através da implantação em novos países, da obtenção de novas licenças e de fusões e
aquisições, para duplicar o parque de máquinas recreativas em 5 anos (de 5 000 em 2015 a 10 000 em 2020). A Pefaco
International está cotada na bolsa de Malta sob o código mnemónico PFC. www.pefacointernational.com
Sobre o Grupo Pefaco SL
O Grupo Pefaco é uma holding espanhola que opera no sector do Jogo e Lazer e na Hotelaria em 13 países: (Benin,
Burkina Faso, Burundi, Congo, Costa do Marfim, Nigéria, R. D. Congo, Ruanda, Togo, Paraguai, Espanha e Portugal).
www.pefaco.com
Sobre a Genesis Capital Partners
A Genesis Capital Partners é uma holding de investimento sul africana, cujos dirigentes são proprietários. As suas posições
repartem-se entre os Estado -Unidos, a Austrália, o Reino Unido e a África do Sul. O seu portfólio é diversificado,
especialmente nos seguintes sectores: imobiliário, indústria, educação, comunicação social e serviços financeiros.
http://www.genesiscapital.co.za/

Próximo evento
30/04/2016 - Publicação das contas auditadas em 2015

Calendário do investimento e início da cotação
O investimento junto dos investidores da Genesis terminou. As negociações das ações Pefaco International
no mercado regulamentado da Bolsa de Malta terão início a 24 de novembro de 2015.

Intermediários financeiros
Global Leisure Partners LPP e Africa Capital Investments LLP atuaram na qualidade de consultores financeiros
da Sociedade.
Calamatta Cuschieri atuou enquanto patrocinador. MC e Ganado intervieram para a Sociedade e
Werksmans para os investidores da Genesys.

Informações acessíveis ao público
A informação permanente, a informação periódica e a informação regulamentada está disponível nos sites
Internet da Sociedade (www.pefacointernational.com ) e da Bolsa de Malta (www.borzamalta.com.mt),
assim como sem encargos e mediante simples pedido junto da Sociedade Tower Business Centre Suite 3·
Tower Street · Swatar BKR 4013· Malta .
ADVERTÊNCIAS
Certas afirmações, previsões e opiniões expressas neste comunicado de imprensa são enunciados
prospectivos que refletem as expectativas e as projeções atuais relativas a eventos futuros da Sociedade.
Pela sua natureza, os enunciados prospectivos incluem um certo número de riscos, incertezas e hipóteses
que poderiam fazer com que os resultados ou os eventos reais difiram sensivelmente daqueles expressos ou
sugeridos pelos ditos enunciados. Estes riscos, incertezas e hipóteses podem influenciar desfavoravelmente os
resultados, assim como o impacto financeiro dos planos e eventos acima referidos. Uma multiplicidade de
fatores, incluindo, embora com caráter não exclusivo, as mudanças na procura, a concorrência e a
tecnologia, pode conduzir os eventos, o rendimento ou os resultados reais a afastarem-se significativamente
das prospectivas inicialmente anunciadas. Em especial, a Sociedade chama a atenção para os riscos
macroeconómicos envolvendo a sua atividade. A realização de um ou vários destes riscos susceptíveis de ter
um efeito desfavorável significativo sobre os ativos, a situação financeira, os resultados ou as perspectivas da
Sociedade e das suas filiais, assim como sobre os preços das suas ações.
A Sociedade declina toda intenção ou obrigação de atualizar ou rever os enunciados prospectivos contidos
no presente comunicado, seja no seguimento de novas informações, de eventos futuros ou por qualquer
outro motivo. Nem a Sociedade, nem os seus conselheiros ou representantes, nem qualquer uma das suas
filiais, nem nenhum dirigente ou empregado destas pessoas coletivas, pode certificar que as hipóteses
subjacentes a estes enunciados prospectivos estão isentos de erros, nem aceitar qualquer responsabilidade
relativa à exatidão futura das declarações contidas neste comunicado de imprensa ou à ocorrência real
das evoluções previstas. Uma confiança indevida não deve ser colocada nos enunciados prospectivos, os
quais valem apenas na data em que estes foram emitidos. Este comunicado de imprensa refere-se a um
investimento privado de ações da Sociedade a favor do pequeno número de investidores especificados.
Nenhuma ação foi ou será oferecida ao público pela Sociedade ou por um dos seus acionistas, nenhum
prospecto ou qualquer outro documento de oferta foi publicado no âmbito deste investimento privado. Os
dados incluídos neste comunicado são fornecidos a título apenas informativo e não devem ser interpretados
como conselhos de investimento, conselhos particulares ou de decisão de investimento, nem conselhos
fiscais ou jurídicos. Da mesma maneira, todos os pontos de vista ou opiniões expressas sobre este
comunicado de imprensa não se destinam e não devem ser interpretadas como conselhos ou
recomendações de investimento, nem conselhos ou recomendações jurídicas ou fiscais. Os conselhos de
investimento devem sempre fundamentar-se na situação particular da pessoa a quem eles se dirigem, a
qual não foi necessariamente levada em consideração pelas pessoas exprimindo os pontos de vista ou as
opiniões figurando no presente comunicado de imprensa. Em matéria de investimento, cada um deve pedir
conselho a profissionais entendidos, ou procurar e verificar com total independência o conjunto das
informações disponíveis relativas a este comunicado, ou de outros comunicados de imprensa da Sociedade.
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