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COMUNICADO
PT Multimedia esclarece sobre Assembleia Geral
Lisboa, Portugal, 19 de Abril de 2006 – O Conselho de Administração da PT Multimedia informa os seus
accionistas do seguinte:
1. O Conselho de Administração discorda do entendimento emitido pela CMVM sobre o requerimento
apresentado pela Sonaecom referente à Assembleia Geral da PT Multimédia a realizar hoje, sendo a posição
do Conselho de Administração partilhada pelas opiniões de jurisconsultos. A deliberação sobre os assuntos
constantes das propostas por si apresentadas à Assembleia Geral é da exclusiva competência dos
accionistas, e nunca do Conselho de Administração, não se entendendo como possam ser consideradas
medidas defensivas deste no âmbito da oferta pública de aquisição em curso;
2. No entanto, e porque não é sua intenção executar tais acções na pendência da oferta, o Conselho de
Administração deliberou retirar as propostas oportunamente apresentadas sobre os pontos 6 e 7 da ordem
de trabalhos da Assembleia Geral, propostas essas relacionadas com compra de acções próprias e programa
de share buyback ;
3. Dados os factos, o Conselho de Administração reitera a necessidade de convocar uma Assembleia Geral
de accionistas para deliberar sobre tais assuntos.
Esta informação está também disponível no site da Relação com Investidores da PT Multimedia em:
http://www.pt-multimedia.pt
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Os investidores da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“PT”), empresa-mãe da PT Multimedia, deverão ler o relatório de
solicitação/recomendação da Empresa no Schedule 14D-9, assim que o mesmo for registado junto da Securities and
Exchange Commission, nos Estados Unidos da América (a “SEC”), dado conter informações relevantes. O relatório de
solicitação/recomendação, bem como outros documentos públicos arquivados pela PT junto da SEC encontram-se
disponíveis gratuitamente na página de Internet da SEC, www.sec.gov, e junto da PT.

A PT Multimedia está cotada na Euronext Lisbon. Encontra-se disponível informação sobre a empresa na
Reuters através do código PTM.LS e na Bloomberg através do código PTM PL.

