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PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. 

(a “Emitente”) 

AVISO 

aos detentores (os “Noteholders”) dos seguintes valores mobiliários: 

€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 2017 

(ISIN: XS0215828913) 

€250,000,000 5.242 per cent. Notes due 2017 

(ISIN: XS0441479804) 

€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 2018 

(ISIN: XS0843939918) 

€750,000,000 5.00 per cent. Notes due 2019 

(ISIN: XS0462994343) 

€1,000,000,000 4.625 per cent. Notes due 2020 

(ISIN: XS0927581842)  

€500,000,000 4.5 per cent. Notes due 2025 

(ISIN: XS0221854200) 

e 

€400,000,000 6.25 per cent. Notes due 2016 

(ISIN: PTPTCYOM0008) 

(todos, as“Notes”) 

 

emitidas pela Emitente ao abrigo do seu €7,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme 

e garantidas pela 

Oi S.A. 

(o “Garante”) 

 

Fazemos referência à escritura de emissão de 17 de dezembro de 1998 (conforme alterada e/ou 

aditada e/ou rectificada de tempos a tempos relativamente às Notes) (a “Escritura de Emissão”) e 

que constituíram as Notes. Termos em maiúsculas não definidos aqui terão o sentido que lhes é 

atribuído na Escritura de Emissão. 

Em 29 de abril de 2016, o Trustee notificou os Noteholders de que a Emitente havia notificado o 

Trustee de que um Potencial Evento de Descumprimento havia ocorrido nos termos da Condição 

10(a)(ii) dos Termos e Condições das Notes devido ao incumprimento pela Emitente e pelo Garante 

das cláusulas 14(iii) e 14(v) da Escritura de Emissão. 

Em 4 de maio de 2016 o Trustee notificou os Noteholders de que havia enviado uma carta à Emitente 

e ao Garante exigindo que o Potencial Evento de Descumprimento referido acima fosse remediado, 

nos termos da Condição 10(a)(ii), dentro dos 30 dias seguintes à carta que o Trustee enviou ao 

Emitente e ao Garante. 

A Emitente agora informa os Noteholders de que em 27 de maio de 2016 a Emitente entregou as 

contas auditadas da Emitente para o período financeiro encerrado a 31 de dezembro de 2014 ao 

Trustee e assim remediou o Potencial Evento de Descumprimento relevante dentro do período de 30 

dias exigido pela Condição 10(a)(ii).  



 

 

EMEA 103491176 2  
 

Este Comunicado é dado pela: 

Portugal Telecom International Finance B.V. 
Naritaweg 165 

1043 BW Amsterdam 

The Netherlands 

 

27 de maio de 2016 

 


