Comunicado

Maia, 19 de agosto de 2020

COMUNICADO
A Sonae informa ter, na presente data, formalizado com o Banco BPI, SA um contrato de compra e
venda tendo por objeto a aquisição, por transação realizada fora de mercado regulamentado, de
38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações representativas de 7,38% (sete vírgula trinta e oito por
cento) do capital social e direitos de votos da sociedade aberta NOS, SGPS, S. A. (“NOS”), a preço de
mercado.

Em resultado desta transação à Sonae passarão a ser imputados os direitos de voto de 306.644.537
(trezentas e seis milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e trinta e sete) ações NOS,
representativas de uma participação de 59,52% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e dois por cento)
do capital social e dos direitos de voto na NOS, de forma direta por efeito da participação de 7,38%
(sete vírgula trinta e oito por cento), e de forma indireta, por via do controlo conjuntamente exercido
pela sua subsidiária, sociedade aberta, Sonaecom, SGPS, S.A. (“Sonaecom”) sobre a sociedade fechada
ZOPT, SGPS, S.A. (“ZOPT”), de 268.644.537 (duzentas e sessenta e oito milhões, seiscentas e quarenta
e quatro mil, quinhentas e trinta e sete) ações NOS, representativas de 52,15% (cinquenta e dois vírgula
quinze por cento) do capital social e dos direitos de voto na NOS.

A Sonae informa adicionalmente que, à data da concretização da dissolução da ZOPT, como hoje
anunciado ao mercado pela Sonaecom, à Sonae continuará a ser imputada uma participação de
controlo na NOS representativa de 33,45% (trinta e três vírgula quarenta e cinco por cento) do capital
social e dos direitos de voto nessa sociedade, por efeito da imputação direta da referida participação
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de 7,38% (sete vírgula trinta e oito por cento), e da manutenção da imputação indireta dos votos
relativos a metade da referida participação de 52,15% (cinquenta e dois vírgula quinze por cento) que,
em resultado da repartição proporcional desse ativo entre os acionistas da ZOPT, continuarão a ser
controlados pela sua subsidiária Sonaecom.

A Representante para as Relações com o Mercado,

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com Investidores da Sonae
Sede
Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: €2.000.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
número único de matrícula e identificação fiscal 500273170
Sociedade Aberta

PATRÍCIA VIEIRA PINTO
Head of Investor Relations / Sonae
T. +351 220 104 724 // E. pavpinto@sonae.pt
www.sonae.pt

