
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 de Novembro de 2022 

 

Nomeação do Corretor Corporativo Conjunto 

 

Savannah, a empresa europeia de desenvolvimento de lítio, tem o prazer de anunciar a nomeação da SP 

Angel Corporate Finance LLP ('SP Angel') como Corretor Corporativo Conjunto com efeito imediato, 

acrescentando ao seu papel actual de Consultora Nomeada da Empresa. O RBC Capital Markets ('RBC') 

continuará o seu trabalho como Corretor Corporativo Conjunto. 

 

Dale Ferguson, CEO da Savannah comentou  "A Savannah tem desfrutado de uma relação de trabalho 

muito eficaz com SP Angel como nosso Conselheiro Nomeado há vários anos, e esperamos agora 

beneficiar da sua experiência no sector dos recursos naturais também através dos seus serviços de 

corretagem". 

 

"Enquanto a Savannah completa o trabalho necessário para apresentar de novo o seu EIA para o Projecto 

Lítio do Barroso no primeiro trimestre de 2023, também nos mantemos concentrados na gestão de custos 

e na manutenção de uma posição de liquidez robusta. Como tal, decidimos racionalizar o nosso painel de 

consultores do mercado de capitais. Com efeito imediato, a SP Angel irá combinar o seu actual papel de 

Consultor Nomeado com o de Joint Broker, colaborando com a RBC. 

 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer às equipas da finnCap e WH Ireland pelos seus 

esforços e apoio à Savannah nos últimos cinco e dois anos, respectivamente". 

 

Informação regulamentar 

 

Este anúncio contém informação privilegiada para efeitos da versão britânica do regulamento de abuso 

de mercado (EU No. 596/2014), uma vez que faz parte do direito interno do Reino Unido em virtude da 

Lei 2018 ("UK MAR") da União Europeia (Withdrawal). 

 

Savannah Resources - Enabling Europe’s energy transition. 

 
**FIM** 

Segue @SavannahRes no Twitter 



 

Segue Savannah Resources no LinkedIn 

 

 

Para mais informações por favor visite www.savannahresources.com ou contacte: 

 

Savannah Resources PLC  

Dale Ferguson, CEO 

  

Tel: +44 20 7117 2489  

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser & Joint Broker) 

David Hignell/ Charlie Bouverat (Corporate Finance) 

Grant Barker/ Abigail Wayne (Sales & Broking)  

  

Tel: +44 20 3470 0470 

  

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Farid Dadashev/ Jamil Miah 

 

Tel: +44 (0) 20 7653 4000 

Camarco (Financial PR) 

Gordon Poole/ Emily Hall 

Tel: +44 20 3757 4980 

 

Sobre a Savannah 

 

A Savannah é a proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado perto de infraestruturas chave no Norte 

de Portugal, que contém o recurso mais significativo de espodumena de lítio na Europa Ocidental. Na 

sequência de um Estudo de Âmbito positivo que delineou uma operação convencional que produz 175.000t 

de concentrado de espodumena por ano, a Savannah está a progredir no desenvolvimento e licenciamento 

ambiental do Projecto Lítio do Barroso. 

 

Está em curso um Estudo de Viabilidade Económica, e o regulador ambiental de Portugal está actualmente 

a avaliar o estudo de Avaliação de Impacto Ambiental da Savannah. A Empresa está cotada e regulamentada 

no AIM e as acções da Empresa estão também disponíveis no Conselho de Cotações da Bolsa de Frankfurt 

(FWB) sob o símbolo FWB: SAV, e a Börse Stuttgart (SWB) sob o ticker "SAV". 

 

 
 

 

 


