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Anúncio preliminar de oferta pública de aquisição 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT SGPS”) informa ter sido notificada do anúncio preliminar de lançamento, por 
parte da sociedade Terra Peregrin – Participações SGPS, S.A., de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição 
de ações representativas do capital social da PT SGPS. 
 
O referido anúncio preliminar contém diversas condições de lançamento da oferta cuja verificação não está na 
disposição da PT SGPS nem depende de deliberação dos seus órgãos sociais. Por outro lado, o Conselho de 
Administração da Oi já divulgou ao mercado a sua decisão de não viabilizar as condições que necessitam do seu 
consentimento. 
 
Contudo, e nos termos da legislação aplicável, o Conselho de Administração da PT SGPS pronunciar-se-á sobre a 
oportunidade e condições da referida oferta, se e quando os projetos de prospeto e de anúncio de lançamento lhe 
venham a ser submetidos. 
 
Aviso Importante: 
 
O presente comunicado tornou-se público pela PT SGPS. Os investidores deverão ler o documento de solicitação / 
recomendação da PT SGPS junto ao Schedule 14D-9 quando for arquivado pela PT SGPS junto à Comissão de 
Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, ou "SEC"), uma vez que o 
documento irá conter informações importantes. O documento de solicitação / recomendação e outros documentos 
públicos arquivados de tempos em tempos pela PT SGPS junto à SEC estarão disponíveis, gratuitamente, no site da 
SEC em www.sec.gov e na sede social da PT SGPS em Lisboa, Portugal. 
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