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Transmissão de ações da PT Portugal e Substituição 
da Emitente de Notes 
 
Na sequência do comunicado divulgado ao mercado no dia 29 de abril de 2014, a Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) 
informa ter procedido hoje, em liquidação do aumento de capital da Oi, S.A (“Oi”), à transferência para uma conta 
de valores mobiliários aberta em nome da Oi da totalidade das ações representativas do capital social da PT 
Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”) que eram por si detidas. 
 
Adicionalmente, nos termos dos acordos de implementação das alterações aprovadas, na assembleia realizada no 
dia 18 de março de 2014, pelos titulares dos valores mobiliários denominados €400,000,000 6.25 per cent Notes due 
2016, emitidos pela PT ao abrigo do seu €7,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme (“Notes”), a PT Portugal 
passa a partir de hoje a ser a emitente e principal devedora de tais Notes. O processo de alteração da entidade 
emitente estará concluído junto da Euronext e da Interbolsa nos próximos dois dias úteis. 
 
Mais se informa serem os seguintes os dados do representante para as relações com o mercado designado pela PT 
Portugal: 
 
Nuno Manuel Teiga Luís Vieira 
nuno.t.vieira@telecom.pt 
Tel.: +351 21 500 1701 
Fax: +351 21 500 0800 
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