ARC Ratings descontinua as notações atribuídas
atribuídas à Orey e à OFH
Lisboa, 7 de Outubro de 2016 – As notações públicas de médio e longo prazo "CC", com tendência negativa,
atribuídas pela ARC Ratings, S.A. (ARC Ratings) à Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (Orey) e à OFH S.à.r.l. (OFH)
(ratings de emitente) e às obrigações emitidas ou a emitir pela Orey e pela OFH serão descontinuadas a 7 de Outubro
de 2016 a pedido das emitentes. A ARC Ratings deixará de monitorizar estas entidades com efeito imediato.

ESTA DIVULGAÇÃO É MERAMENTE INFORMATIVA.
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A ARC Ratings, S.A. está registada como Agência de Notação de Risco (CRA) junto da European Securities and Markets
Authority (ESMA), de acordo com o REGULAMENTO (CE) Nº 1060/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO, de 16 de Setembro de 2009, e reconhecida como External Credit Assessment Institution (ECAI).
Os ratings não constituem recomendações de compra ou venda, sendo apenas um dos elementos a ponderar pelos investidores.
Os ratings atribuídos pela ARC Ratings baseiam-se em informação recolhida junto de um conjunto alargado de fontes de informação,
com destaque para a prestada pela entidade cujos compromissos financeiros são sujeitos a rating, incluindo informação confidencial, a
qual é utilizada e trabalhada, com todo o cuidado, pela ARC Ratings. Não obstante os cuidados na obtenção, cruzamento e
tratamento da informação para efeitos da análise de rating, a ARC Ratings não se pode responsabilizar pela sua veracidade, sendo
exigível a percepção por parte da ARC Ratings de um nível mínimo de qualidade da informação para que se proceda à atribuição das
notações de rating.
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