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Comunicado  |  Lisboa  |  8 de maio de 2013 

Posição económica longa 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa ter sido notificada acerca do seguinte relativamente a uma posição 
económica longa da Société Général S.A. (“SG”): 
 
 
A) Posição económica longa superior a 2% (30 de abril de 2013) 
 
Esta posição resultou da aquisição pela SG, no âmbito da sua atividade normal de trading, a 30 de abril de 2013, de 
10.089.860 ações ordinárias da PT, passando a SG a deter, na sequência dessa transação, uma posição económica 
longa correspondente a 2,65% do capital social da PT e correspondentes direitos de voto. 
 
A referida posição económica longa é detida pela SG nos seguintes termos: 
 

Ações ordinárias 

% do capital social da PT e 
direitos de voto 

11.767.327 ações ordinárias da PT  1,31% 
Instrumentos financeiros Prazo Direitos de voto % do capital social da PT e

direitos de voto 

Um Equity Linked Swap 6 de maio de 2013 20.000 1,12% 

Um Equity Linked Swap 28 de maio de 2013 2.000 0,11% 

Um Equity Linked Swap 28 de maio de 2013 2.000 0,11% 

Total 2,65% 
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B) Posição económica longa abaixo do limite de 2% (3 de maio de 2013) 
 
Esta alteração resultou da alienação pela SG, no âmbito da sua atividade normal de trading, no dia 3 de maio de 
2013, de 7.769.059 ações ordinárias da PT, passando a SG a deter, na sequência dessa transação, uma posição 
económica longa correspondente a 1,72% do capital social da PT e correspondentes direitos de voto. 
 
A referida posição económica longa é detida pela SG nos seguintes termos: 
 

Ações ordinárias 

% do capital social da PT e 
direitos de voto 

3.382.018 ações ordinárias da PT 0,38% 
Instrumentos financeiros Prazo Direitos de voto % do capital social da PT e 

direitos de voto 

Um Equity Linked Swap 6 de maio de 2013 20.000 1,12% 

Um Equity Linked Swap 28 de maio de 2013 2.000 0,11% 

Um Equity Linked Swap 28 de maio de 2013 2.000 0,11% 

Total 1,72% 
 
 
Este comunicado é feito nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 2.º-A do Regulamento da CMVM n.º 
5/2008, na sequência de comunicação recebida da SG, com sede em 29 Bvd. Haussmann, 75009 Paris, França. 


