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COMUNICADO 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR RELATIVA ÀS NEGOCIAÇÕES COM A PRISA 
RELATIVAS A UMA POSSÍVEL OFERTA FORMAL PELA MEDIA CAPITAL 

 

 
Na sequência do comunicado ao mercado efetuado no dia 14 de agosto, e em resposta a uma solicitação de informação 

complementar dirigida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Cofina - SGPS, S.A. (“Cofina”) esclarece o 

seguinte: 

(i) Conforme anunciado a 14 de agosto de 2019, a Cofina e a Prisa encontram-se atualmente a negociar, em 

regime de exclusividade que vigora durante um período de 30 dias, que pode ser prorrogado por vontade das 

partes, os termos e condições de uma potencial aquisição, pela Cofina, da participação da Prisa na Grupo 

Media Capital SGPS, S.A. (“Media Capital”). 

(ii) No âmbito de tais negociações, prevê-se que a Cofina venha a adquirir à Prisa a totalidade do capital social 

na Vertix, SGPS, S.A. (“Vertix”), sociedade comercial através do qual a Prisa detém ações representativas de 

94,69% do capital social e dos direitos de voto da Media Capital, ao invés de proceder diretamente à aquisição 

da participação na Media Capital. Neste contexto, a Cofina encontra-se atualmente a rever documentação 

relativa à Vertix para, em conjunto com a Prisa, concretizar definitivamente o objeto do negócio e, 

correspondentemente, a respetiva avaliação. 

(iii) Caso as negociações com a Prisa sejam concluídas com a celebração de um contrato de compra e venda - 

que incluirá os termos e condições que venham a ser acordados entre as partes para o negócio -, a Cofina 

procederá simultaneamente à divulgação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição sobre as 

ações remanescentes da Media Capital (“OPA”). 

(iv) Atendendo, em particular, à reduzida liquidez das ações da Media Capital, a Cofina antecipa que, caso venha 

a ser anunciada uma OPA sobre a Media Capital, a CMVM designe um auditor independente para fixar a 

respetiva contrapartida. 

(v) A Cofina prestará ao mercado, em articulação com a CMVM, os esclarecimentos adicionais que se justifiquem 

face a quaisquer desenvolvimentos nas negociações com a Prisa. 
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