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Portugal Telecom informa sobre comunicado da Oi 
 
 
A Portugal Telecom SGPS, S.A. (‘‘PT’’) informa, por solicitação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(‘‘CMVM’’) que o comunicado da Oi, que se encontra em anexo, foi divulgado junto da Comissão de Valores 
Mobiliários (‘‘CVM’’) brasileira no dia 7 de novembro de 2013.  
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CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.30029520-8 

Companhia Aberta 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Oi S.A. (“Oi”), em atendimento a solicitações da Comissão de Valores Mobiliários, 

vem reiterar e esclarecer aos seus acionistas e ao mercado determinadas informações 

relacionadas às operações previstas no memorando de entendimentos para a união das 

atividades da Oi e da Portugal Telecom SGPS S.A. (“Portugal Telecom”) (“Operação”), 

divulgado em Fato Relevante de 02/10/2013. 

 

Como noticiado no Fato Relevante, depois de encerrado o recebimento de ordens de 

subscrição do aumento de capital que ocorrerá na Oi, a Portugal Telecom poderá não 

consumar a Operação e todas as demais operações societárias vinculadas à Operação se 

o percentual de participação que a Portugal Telecom detiver na CorpCo, em bases 

totalmente diluídas após a incorporação de ações da Oi pela CorpCo for igual ou 

inferior a 36,6%. Adicionalmente, a Telemar Participações S.A. (“TelPart”) poderá não 

consumar a Operação e todas as demais operações societárias vinculadas à Operação se 

o percentual de participação que a Portugal Telecom detiver na CorpCo, em bases 

totalmente diluídas após a incorporação de ações da Oi pela CorpCo, for superior a 

39,6%. 

 

Essa a faixa informada de percentuais de participação da Portugal Telecom no capital da 

CorpCo, entre 36,6% e 39,6%, corresponde à participação da Portugal Telecom com 

relação às ações da CorpCo em circulação imediatamente após a incorporação de ações 

da Oi pela CorpCo (ou seja, eventual participação da Portugal Telecom corresponde ao 

total das ações em circulação – ex-tesouraria) e não considera as ações de emissão da 

CorpCo que venham a ser recebidas pela Telemar Norte Leste S.A. em substituição às 

ações de emissão da Portugal Telecom que atualmente detém). 

 

Com relação à dívida líquida prevista da CorpCo, também divulgada no Fato Relevante, 

esclarecemos que, considerando numa base pro-forma valores divulgados pelas 

companhias envolvidas na Operação em 30.06.13 (“Data Base”) e assumindo um 
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aumento em dinheiro da Oi no montante de R$ 8,0 bilhões, a dívida líquida da CorpCo 

pode ser decomposta da seguinte forma: 

 

 Dívida líquida (em R$ milhões) 

Portugal Telecom (ex-Oi e ex-Contax) 14.480 

Oi 30.262 

Capitalização das holdings (TelPart, AG e 

LF) 
4.496 

Aumento de Capital da Oi (8.000) 

Total 41.238 

 

Em relação à dívida líquida da Oi, na Data Base, a Oi possuía uma dívida bruta total de 

R$ 33.582 milhões, composta da seguinte forma: 

 

(i) R$ 20.954 milhões em moeda nacional; 

(ii) R$ 13.965 milhões em moeda estrangeira; e 

(iii) um valor recebedor em derivativos de R$ 1.338 milhões. 

 

Do caixa da Oi de R$ 4.092 milhões na Data Base, desconsiderou-se o valor 

correspondente à participação da Oi no capital da Portugal Telecom (R$ 773 milhões), 

resultando em uma posição de caixa de R$ 3.219 milhões. Assim, tendo em vista a 

dívida bruta e descontados R$ 3.219 milhões de caixa na Data Base, a dívida líquida da 

Oi soma, na Data Base, R$ 30.262 milhões. 

 

Com relação à dívida líquida da Portugal Telecom, conforme informado em seu site de 

Relações com Investidores, ao final de junho de 2013, a Portugal Telecom possuía uma 

dívida bruta total de EUR 7.431 milhões, que, considerando uma cotação de R$ 

3,0181/EUR, totaliza R$ 22.427 milhões, sendo composta de: 

 

(i) EUR 734 milhões no curto prazo (R$ 2.215 milhões); e 

(ii) EUR 6.697 milhões no médio e longo prazo (R$ 20.212 milhões). 

 

A dívida bruta da Portugal Telecom é composta de empréstimos por obrigações 

conversíveis e não conversíveis, empréstimos bancários, passivo relativo a equity swaps 

sobre ações próprias, commercial papers e instrumentos financeiros derivativos, 

conforme detalhado no site de Relações com Investidores. O caixa da Portugal Telecom, 

na Data Base, somava EUR 2.822 milhões (R$ 8.517 milhões). Deste valor, 

desconsiderou-se o montante de EUR 189 milhões (R$ 570 milhões), referente a 

créditos fiscais ainda não utilizados. Assim, tendo em vista a dívida bruta e descontados 

EUR 2.633 milhões (R$ 7.947 milhões) de caixa na Data Base, a dívida líquida da 

Portugal Telecom soma, na Data Base, R$ 14.480 milhões. 

 

No caso da LF Tel S.A. (“LF”), o endividamento, na Data Base, é composto pelo 

principal das debêntures emitidas no valor de R$ 548,880 milhões e de juros 
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provisionados sobre as debêntures no valor de R$ 99,320 milhões, somando R$ 648,200 

milhões. Tendo em vista o caixa da LF na Data Base, de R$ 3,054 milhões, a sua dívida 

líquida monta R$ 645,146 milhões. 

 

A dívida bruta da AG Telecom Participações (“AG”), na Data Base, é de R$ 648,090 

milhões, e o seu caixa de R$ 8,068 milhões, o que resulta numa dívida líquida de R$ 

640,022 milhões. 

 

Já com relação à dívida líquida da TelPart, o saldo de sua dívida bruta, na Data Base, é 

composto pelo saldo devedor (principal + juros) das debêntures emitidas, no valor de 

R$ 1.708.717 mil, e de outras obrigações como notas promissórias, ações preferenciais 

resgatáveis e usufruto de ações que em conjunto com as debêntures montam uma dívida 

de R$ 3.263.910 mil. Considerando o caixa (e equivalente de caixa) da TelPart, a sua 

dívida líquida, na Data Base, é de R$ 3.193.885 mil. 

 

A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer eventos 

subsequentes relevantes relacionados à Operação. 

 

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2013. 

 

 

Oi S.A. 

Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor de Relações com Investidores 


