
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 
Sede: Rua Ator António Silva, nº 9 – Campo Grande, Lisboa 

Capital Social: 3.090.968,28 Euros 
Número de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de 

Pessoa Coletiva n.º 504 453 513 
 

 

Transações de Dirigentes 

 

Lisboa, 27 de agosto de 2013 – Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º- B do 

Código dos Valores Mobiliários, e no artigo 14º do Regulamento da CMVM nº 5/2008, a ZON 

MULTIMÉDIA – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON” ou 

“Sociedade”) divulga informação relativa às seguintes transações de ações da ZON: 

 

 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários 

(“Cód.VM”) e no artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, (i) a ZOPT, SGPS, S.A., 

sociedade com sede na Rua Henrique Pousão, 432, 4460-191 Senhora da Hora, Matosinhos, 

com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e de pessoa 

coletiva 510 488 153 (“ZOPT”), (ii) 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, e com o número de registo junto do Registo de Sociedades de Malta C48291 

(“Kento”) e (iii) a UNITEL INTERNATIONAL HOLDINGS, BV, sociedade constituída e a 

funcionar ao abrigo das leis da Holanda, com sede em Prins Bernhardplein, 200, 1097JB, 

Amsterdão, com o número de registo junto da Câmara do Comércio de Amsterdão 55247946, 

vêm informar que: 

 

1. A ZOPT realizou, na presente data, a transação adiante descrita sobre ações da ZON 

Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON Multimédia” 

ou “Sociedade”): 

 

Natureza da transação Aquisição de ações na sequência da realização de aumento 

de capital social da ZOPT por entradas em espécie 

Local Fora de mercado regulamentado 

Preço Unitário N/A 

Quantidade 89.056.777 ações  

N.º de ações detidas após 

a transação pela ZOPT 

89.056.777 ações representativas de 28,81% do capital social 

da ZON Multimédia 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

2. A ZOPT divulga esta informação na sua qualidade de pessoa estreitamente relacionada 

com os Senhores Administradores e dirigentes da Sociedade, Engenheira Isabel dos 

Santos e Dr. Mário Filipe Moreira Leite da Silva, tendo presente que (i) ambos são 

membros do órgão de administração e dirigentes da ZOPT, na acepção do artigo 248.º-B 

do Cód.VM; e (ii) a Senhora Engenheira Isabel dos Santos domina indireta e 

conjuntamente a ZOPT; 

 

3. A Kento realizou, na presente data, a transação adiante descrita sobre ações da ZON 

Multimédia: 

 

Natureza da transação Alienação de ações na sequência da referida realização de 

aumento de capital social da ZOPT por entradas em espécie 

Local Fora de mercado regulamentado 

Preço Unitário N/A 

Quantidade 30.909.683 ações  

N.º de ações detidas após 

a transação pela ZOPT 

30.909.683 ações representativas de 10% do capital social da 

ZON Multimédia 

 

4. A Kento divulga esta informação na sua qualidade de pessoa estreitamente relacionada 

com os Senhores Administradores e dirigentes da Sociedade, Engenheira Isabel dos 

Santos e Dr. Mário Filipe Moreira Leite da Silva, tendo que presente que (i) a Senhora 

Engenheira Isabel dos Santos domina indiretamente a Kento e (ii) o Dr. Mário Filipe 

Moreira Leite da Silva é membro do órgão de administração e dirigente da Kento na 

acepção do artigo 248.º-B do Cód.VM; 

 

5. A Unitel International realizou, na presente data, a transação adiante descrita sobre ações 

da ZON Multimédia: 

 

Natureza da transação Alienação de ações na sequência da referida realização de 

aumento de capital social da ZOPT por entradas em espécie 

Local Fora de mercado regulamentado 

Preço Unitário N/A 

Quantidade 58.147.094 ações  

N.º de ações detidas após 

a transação pela ZOPT 

58.147.094 ações representativas de 18,81% do capital social 

da ZON Multimédia 

 

6. A Unitel International divulga esta informação na sua qualidade de pessoa estreitamente 

relacionada com a Senhora Engenheira Isabel dos Santos, Administradora e dirigente da 

ZON Multimédia, a qual domina diretamente a Unitel International e é membro do órgão de 

administração e dirigente da Unitel, na acepção do artigo 248.º-B do Cód.VM.” 

 

 

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

www.zon.pt/ir. 

http://www.zon.pt/ir


 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lisboa, 27 de agosto de 2013 
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Maria João Carrapato 

Diretora de Investor Relations 

Email: ir@zon.pt  

Tel.: +351 21 782 4725 

Fax: +351 21 782 4735 
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