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Participação Qualificada 
 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Código de Valores Mobiliários, informamos 

que Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira, nos comunicou ter atingido participação qualificada 

na PT Multimedia constituída por 11.637.714 acções representativas de 3,77% do capital social e 

direito de voto da PT Multimedia.  

 

Adicionalmente, fomos informados do seguinte: 

 

“A aquisição da referida participação qualificada resultou da compra de 90% do capital social e direitos 

de voto da sociedade denominada GRIPCOM, SGPS, SA (anteriormente denominada Colaney 

Investments Limited, a qual, por escritura pública de 16 de Maio de 2007, transferiu a sua sede para 

Portugal e assumiu a forma jurídica de uma sociedade gestora de participações sociais de direito 

português) que é titular de 6.938.600 acções representativas de 2,24% do capital social e dos direitos 

de voto da PT Multimedia. 

 

O signatário [Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira] é, a título pessoal, titular de 179.434 (cento 

e setenta e nove mil quatrocentas e trinta e quatro) acções representativas de 0,06% do capital social e 

dos direitos de voto da PT Multimedia, sendo-lhe ainda imputáveis 4.519.680 (quatro milhões 

quinhentas e dezanove mil seiscentas e oitenta) acções representativas de 1,46% do capital social e dos 

direitos de voto da PT Multimedia detidas pela sociedade Controlinveste Comunicações (II), SGPS, SA, 

de que o ora signatário detém o domínio.  

 

Por sua vez, a Controlinveste Comunicações (II) – SGPS, S.A. é dominada pela Olivedesportos – 

Publicidade, Televisão e Media, S.A. que, por sua vez, é dominada pela Sportinveste, SGPS, S.A. que, por 

sua vez é dominada pela Controlinveste SGPS, S.A., que por sua vez é dominada por Joaquim Francisco 

Alves Ferreira de Oliveira, pelo que os direitos de voto detidos pela Controlinveste Comunicações (II), 

SGPS, SA são igualmente imputáveis a estas entidades. 

 

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários ao ora 

signatário, Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira, são, no total, imputáveis 11.637.714 acções 

representativas de 3,77% do capital social da PT Multimedia a que corresponde igual percentagem de 

direitos de voto.” 

 

 

Lisboa, 17 de Maio de 2007 

 


