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COMUNICADO 

 

 

Lisboa, 27 de agosto de 2013 - Para os devidos efeitos, a ZON Multimédia – Serviços de 

Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON” ou a “Sociedade”) informa ter recebido hoje a 

seguinte comunicação: 

 

 

“A SONAECOM, SGPS, S.A., sociedade aberta de direito português, com sede no Lugar do 

Espido, Via Norte, 4471-909 Maia ("SONAECOM"), a KENTO HOLDING LIMITED, sociedade 

constituída e a funcionar ao abrigo das leis de Malta, com sede em 171, Old Bakery Street, 

Valletta VLT 1455, em Malta ("KENTO"), e a UNITEL INTERNATIONAL HOLDINGS, B.V., 

sociedade constituída e a funcionar ao abrigo das leis da Holanda, com sede em Amesterdão, em 

Prins Bernhardplein, 200, 1097JB (“UNITEL INTERNATIONAL”), sendo a KENTO e a UNITEL 

INTERNATIONAL adiante conjuntamente designadas “Grupo KJ” e a SONAECOM e o Grupo KJ 

adiante designados conjuntamente por “Partes”, celebraram, em 14 de dezembro de 2012, um 

acordo parassocial relativamente à ZOPT, SGPS, S.A., sociedade de direito português, com sede 

na Rua Henrique Pousão, 432, 4460-191 Senhora da Hora, Matosinhos (“ZOPT” ou “Sociedade”), 

na qual detêm, as seguintes participações (“Acordo Parassocial”): 

 

a) A SONAECOM detém 50% do capital social e direitos de voto da ZOPT; 

 

b) O Grupo KJ detém 50% do capital social e direitos de voto da ZOPT, encontrando-se 

17,35% na titularidade da KENTO e 32,65% na titularidade da UNITEL INTERNATIONAL. 

 

Por sua vez, a ZOPT - inicialmente detentora de 28,81% do capital social e dos direitos de voto da 

ZON Multimédia -, passa, em resultado da fusão entre a ZON Multimédia e a Optimus – SGPS, 

S.A. (“Fusão”), a ser titular de mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da ZON 

OPTIMUS, SGPS, S.A. (“ZON OPTIMUS”), conforme detalhado em comunicados da ZOPT a esta 

sociedade e à CMVM. 

 

 



 

 

 

 

Em virtude do Acordo Parassocial e como descrito nos referidos comunicados, esta participação 

qualificada é imputável, por um lado, à KENTO e UNITEL INTERNATIONAL, bem como à Senhora 

Eng.ª Isabel dos Santos, e, por outro, à SONAECOM e a todas as entidades com esta em relação 

de domínio e ao Senhor Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo. 

 

As Partes celebraram o referido Acordo Parassocial com vista a regular as suas posições jurídicas 

na qualidade de acionistas da ZOPT, nos termos adiante sumariados: 

 

 

1. ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

1.1 O Conselho de Administração da ZOPT será composto por número par de membros. A 

SONAECOM e o Grupo KJ terão cada um o direito de designar metade dos membros do 

Conselho de Administração, de entre os quais será escolhido o respectivo Presidente por 

acordo entre as Partes.  

 

1.2 O Conselho de Administração ZOPT pode reunir validamente quando estiver presente, pelo 

menos, a maioria dos seus membros, sendo as suas deliberações tomadas com o voto 

favorável da maioria dos Administradores, sempre com o voto favorável de, pelo menos, um 

dos membros designados por cada uma das Partes. 

 

1.3 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Secretário serão designados por acordo 

das Partes. A Assembleia Geral apenas pode reunir, em primeira ou segunda convocação, 

quando estiverem presentes ou representados mais de cinquenta por cento do capital 

social da Sociedade. 

 

1.4 A Sociedade será fiscalizada por um Conselho Fiscal cujos membros serão designados por 

acordo das Partes. 

 

1.5 Qualquer membro dos órgãos sociais designados no âmbito deste Acordo poderá ser 

destituído ou substituído a qualquer momento, mediante proposta apresentada para esse 

efeito, pela Parte que o indicou ou, tratando-se de membro designado por acordo, por 

qualquer das Partes, devendo a outra Parte votar favoravelmente e praticar todos os demais 

atos necessários a essa destituição ou substituição. 

 

1.6 O exercício do direito de voto da ZOPT em relação à designação e eleição de membros dos 

órgãos sociais de sociedades subsidiárias ou nas quais a ZOPT tenha participação social, 

bem como em relação a quaisquer outros temas, será determinado pelo Conselho de 

Administração. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ALIENAÇÃO DE AÇÕES 

 

2.1 As Partes obrigam-se a não transmitir as ações representativas do capital social da ZOPT de 

que são titulares, nem a permitir que sobre estas recaiam quaisquer ónus.  

 

2.2 As Partes obrigam-se a fazer o necessário para que a ZOPT não transfira a titularidade das 

ações representativas do capital social da ZON OPTIMUS de que venha a ser titular e para 

que sobre as mesmas não recaiam quaisquer ónus, com exceção das ações que excedam a 

quantidade necessária para que a sua participação não se torne igual ou inferior a metade do 

capital e direitos de voto na ZON OPTIMUS. 

 

2.3 As Partes obrigam-se a não adquirir nem deter (diretamente ou por via de pessoas que 

consigo estejam em qualquer das situações previstas no art. 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários) quaisquer ações representativas do capital social da ZON OPTIMUS, a não ser 

por via da ZOPT e/ou, no caso da SONAECOM, em resultado da Fusão. 

 

2.4 Decorridos dois anos sobre o registo comercial da Fusão, o Grupo KJ terá o direito a adquirir 

à SONAECOM, ou a quem esta indicar, até metade das ações representativas do capital 

social da ZON OPTIMUS de que a SONAECOM e/ou as pessoas que consigo estejam em 

qualquer das situações previstas no art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários - com 

exceção da ZOPT e das pessoas abrangidas pelo art. 20º, nº 1, al. d) - sejam titulares, salvo 

se as Partes acordarem que, findo aquele período, as ações em causa serão adquiridas pela 

ZOPT. 

 

 

3. CESSAÇÃO 

 

3.1 O Acordo Parassocial vigorará por prazo indeterminado, apenas cessando, por caducidade, 

no caso de extinção da ZOPT na sequência da sua dissolução e liquidação, ou de uma das 

Partes adquirir as ações representativas do capital social da Sociedade pertencentes à outra. 

 

3.2 Em situações de impasse e na falta de uma solução concertada, assim como decorridos doze 

meses sobre o registo comercial da Fusão, qualquer das Partes terá o direito de requerer a 

dissolução da ZOPT. 

 

3.3 No caso de ocorrer uma situação de impasse, as Partes procurarão uma solução concertada 

para o assunto, nomeando cada uma das Partes um representante para o efeito, cuja 

identidade será comunicada à outra Parte no prazo máximo de cinco dias a contar da 

verificação daquela situação. Se, nos quinze dias seguintes, o impasse não tiver sido 

resolvido qualquer uma das Partes terá o direito de requerer a dissolução da ZOPT. 

 

 

  



 

 

 

 

Esta informação está também disponível no site de Apoio ao Investidor da “ZON” em 

www.zon.pt/ir. 

 

 

 

Lisboa, 27 de agosto de 2013 
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