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Comunicado  |  Lisboa  |  27 de março de 2014 

Assembleia Geral de Acionistas da Portugal 
Telecom 
 
 
A Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“PT”) informa que os seus acionistas reunidos hoje em 
Assembleia Geral deliberaram aceitar a participação da PT no aumento de capital da Oi, S.A. 
(“Oi”). 
 
Em 24 de fevereiro de 2014, foi convocada a Assembleia Geral de acionistas que teve lugar 
hoje (“AG”) para deliberar sobre a participação da PT no aumento de capital da Oi, mediante 
a contribuição dos ativos que constituem a totalidade dos ativos operacionais detidos pelo 
Grupo Portugal Telecom e responsabilidades inerentes, com exceção das ações da própria 
Oi, das ações da Contax Participações, S.A. e da Bratel BV detidas direta ou indiretamente 
pela PT, pelo valor de 5.709,9 milhões de Reais, correspondente ao contravalor de 1.750 
milhões de Euros, por aplicação da taxa de conversão Euros/Real do dia 20 de fevereiro de 
2014 (ou seja, de 3,2628 Reais por Euro). 
 
A participação da PT no aumento de capital da Oi acima descrita foi aprovada por uma 
maioria de 99,87% dos votos presentes ou representados e emitidos em Assembleia Geral, 
encontrando-se presente ou representado 60,09% do capital social com direito de voto. 
Todos os acionistas puderam exercer o seu direito de voto, de acordo com o esclarecimento 
prestado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral divulgado ontem. 
 
Nesta mesma data, teve também lugar a Assembleia Geral de acionistas da Oi que aprovou o 
Laudo de avaliação dos ativos que serão objeto de contribuição pela PT no aumento de 
capital da Oi elaborado por uma entidade independente nos termos da legislação brasileira, 
bem como a proposta de valor para a contribuição dos ativos no referido aumento. 


