
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          01 de Abril de 2022 

 

Nomeação de Corretor Corporativo Conjunto 

 

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

Capital Markets como corretor corporativo conjunto da empresa com efeito imediato. finnCap e WH Ireland 

continuarão nas suas funções como corretores corporativos conjuntos do Grupo e SP Angel Corporate 

Finance LLP como consultor nomeado. 

 

David Archer, o CEO da Savannah comentou "A RBC traz conhecimentos profundos e específicos do sector 

para o nosso painel de corretagem e é um dos principais consultores globais para clientes de transição de 

energia como a Savannah. Estamos ansiosos por trabalhar com a RBC enquanto construímos a empresa 

líder da produção de lítio na Europa". 

 

Mais informações 

Sobre o RBC Capital Markets 

 

O RBC Capital Markets é reconhecido pelas empresas mais significativas, investidores institucionais, 

gestores de activos, empresas de ações privadas e governos em todo o mundo como um parceiro inovador 

e de confiança com uma profunda experiência em mercados de capitais, bancos e finanças. 

 

O RBC Capital Markets está bem estabelecido nos maiores e mais maduros mercados de capitais, com mais 

de 6.400 empregados na América do Norte, Europa e região da Ásia-Pacífico em 58 escritórios e 14 países, 

abrangendo colectivamente 82% da actividade bancária de investimento global* todos os anos e servindo 

mais de 15.500 clientes em todo o mundo em mais de 100 países. 

 

Para mais informações sobre RBC Capital Markets, visite rbccm.com  

* Análise Analógica (critérios baseados na data de conclusão entre 1 de Novembro de 2021 - 31 de Janeiro de 2022). 

 

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). 



 

 

**FIM** 

Siga @SavannahRes no Twitter 

Siga Savannah Resources no LinkedIn 
 

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

 

Savannah Resources PLC  

David Archer, CEO 

  

Tel: +44 20 7117 2489  

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Advisor) 

David Hignell/ Charlie Bouverat 

  

Tel: +44 20 3470 0470 

  

finnCap Ltd (Joint Broker) 

Christopher Raggett/ Tim Redfern  

 

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Marcus Jackson/ Farid Dadashev/ Jamil Miah 

  

Tel: +44 20 7220 0500  

WH Ireland Limited (Joint Broker) 

Jessica Cave/ Ben Good/ Darshan Patel (Corporate Finance) 

Aimee McCusker (Corporate Broking) 

  

Tel: +44 20 7220 1666 

  

Camarco (Financial PR) 

Gordon Poole/ Emily Hall /Tessa Gough-Allen 

Tel: +44 20 3757 4980 

 

Sobre a Savannah 

A Savannah é proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado no Norte de Portugal, que contém o 

recurso de espodumena de lítio mais significativo da Europa Ocidental. Com um Estudo de Âmbito positivo 

que delineou um projeto mineral convencional e operação de concentração produzindo 175.000t de 

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

ambiental do Projeto Lítio do Barroso.  Está em curso um Estudo de Viabilidade Definitiva, e o regulador 

ambiental de Portugal está actualmente a avaliar o Estudo de Impacto Ambiental da Savannah. A Empresa 

está cotada e regulamentada na AIM e as ações ordinárias da empresa estão também disponíveis no 

Quotation Board da Frankfurt Stock Exchange (FWB) sob o símbolo FWB: SAV, e na Börse Stuttgart (SWB) 

sob o código “SAV”. 

 
 

 

 

Tel: 44 (0) 20 7653 4000 


