
 

Portugal Telecom, SGPS SA 
Avenida Fontes Pereira de Melo, 40 
1069-300 Lisboa 
Portugal 
 

Sociedade aberta 
Capital social 26.895.375 euros 
Número de Matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa e de Pessoa Coletiva  
503 215 058 

A Portugal Telecom está cotada  
na Euronext e na New York Stock 
Exchange. Encontra-se disponível 
informação sobre a Empresa na 
Reuters através dos códigos PTC.LS e 
PT e na Bloomberg através do código 
PTC PL 

Nuno Vieira 
Diretor de Relação com 
Investidores 
nuno.t.vieira@telecom.pt 
Tel.: +351 21 500 1701 
Fax: +351 21 500 0800 

   www.telecom.pt 
 

Comunicado  |  Lisboa  | 25 de junho de 2014 

Oi divulga venda de torres móveis 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa sobre o facto relevante divulgado pela Oi, S.A. (“Oi”) sobre a 
celebração do contrato entre a Telemar Norte Leste S.A. (“Telemar”) e a BRT Serviços de Internet S.A. (“BRTSI”) com a 
SBA Torres Brasil, Limitada, pelo qual se comprometeram a transferir ações representativas de 100% do capital 
social da sociedade por elas controlada, detentora de 1.641 torres de telecomunicações originárias das operações 
de telefonia móvel, em contrapartida do recebimento do valor total de R$1.172.493.238,00, de acordo com o 
documento da empresa em anexo.  
 
 
 
 



 
 

  

 

Oi S.A. 
CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 
Companhia Aberta  

FATO RELEVANTE 
 
Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que suas 
controladas Telemar Norte Leste S.A. (“Telemar”) e BRT Serviços de Internet S.A. (“BRTSI”, e 
em conjunto com a Telemar, “Vendedoras”) celebraram um contrato com SBA Torres Brasil, 
Limitada (“Compradora”), pelo qual se comprometeram a transferir ações representativas de 100% 
do capital social de sociedade por elas controlada, detentora de 1.641 torres de telecomunicações 
originárias das operações de telefonia móvel (“Transação”), em contrapartida ao recebimento do 
valor total de R$1.172.493.238,00, na data de fechamento (“Fechamento

 

”), previsto para ocorrer 
em dezembro de 2014. 

A Transação reforça e melhora a flexibilidade financeira da Companhia, permitindo aumentar os 
vencimentos e maturidades da dívida, reduzir o custo associado ao financiamento e fortalecer a 
posição de liquidez da Oi. Adicionalmente, a Transação aporta como benefício a transferência para 
a Compradora da responsabilidade, dos custos e investimentos na operação, manutenção e 
ampliação das torres. Ao mesmo tempo, ela assegura a continuidade da prestação do serviço móvel 
pessoal (SMP), na medida em que também compreende a locação de espaço nestas torres por meio 
de contrato de longo prazo, bem como estabelece condições para a ampliação do espaço alugado. 
 
A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes estabelecidas em 
contrato para o Fechamento. 
 
A Oi manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da conclusão da Transação, bem 
como de quaisquer outros eventos que possam impactar seus termos e condições. 
 
Este Fato Relevante é divulgado pela Oi em atendimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e nos 
termos da Instrução CVM nº 358/02. 
 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2014. 
 

Bayard De Paoli Gontijo 
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

Oi S.A. 
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