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Sociedade Aberta 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 208, Lisboa 
Capital Social: Euros 77.274.207 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8357 
Pessoa Colectiva n.º 504 453 513 

 
 
 

 
 

COMUNICADO 
 

 

Assembleia Geral da PT Multimédia aprova distribuição de dividendo em 
dinheiro de 0,275 Euros por acção e aumento seguido de redução do capital 

social 
 

 

Lisboa, 19 de Abril de 2006 – Decorreu na tarde de hoje a Assembleia Geral Anual da PT Multimédia. 
 
Conforme comunicado divulgado no dia de hoje, o Conselho de Administração retirou as propostas 
oportunamente apresentadas sobre os pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos, relacionadas com compra de 
acções próprias e programa de share buyback. 
 
As propostas relativas aos restantes pontos da ordem de trabalhos foram aprovadas como se segue: 
 
 Eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu, na 

sequência da renúncia apresentada pelo anterior Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 
 
 Relatório de gestão, balanços e contas individuais e consolidadas referentes ao exercício de 2005. 

 
 Aplicação do resultado líquido do exercício de 2005, no montante de 114.402.458,60 Euros, nos 

seguintes termos: 
 

– 5.720.123,00 Euros para reserva legal; 
– 23.680.707,90 Euros para transferência para resultados transitados; 
– 85.001.627,70 Euros para distribuição de dividendos, correspondendo a um dividendo de 0,275 

Euros por acção. 
 

 Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto de 
confiança ao Conselho de Administração, a todos e a cada um dos seus membros, e ao Fiscal Único. 

 
 Aumento de capital social no montante de 173.094.223,68 Euros, por incorporação dos seguintes 

montantes: 
 

- 159.288.231,37 Euros de prémios de emissão; 
- 12.631.735,31 Euros da reserva legal; 
- 1.174.257,00 Euros da reserva especial de cancelamento de acções próprias. 
 
Em resultado do referido aumento de capital, o valor nominal da totalidade das acções representativas 
do capital social será aumentado no valor de 56 cêntimos de Euro, passando o valor nominal de cada 
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acção a ser de 81 cêntimos de Euro com a consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º dos 
Estatutos. 
 

 Redução do capital social para 30.909.682,80 Euros, mediante a redução do valor nominal da 
totalidade das acções representativas do capital social, ficando, em consequência, cada acção a ter o 
valor nominal de 10 cêntimos de Euro, com a consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º 
dos Estatutos. 

 
 Renúncias de 2 membros ao cargo de administrador e alteração da composição do Conselho de 

Administração no sentido da sua redução para 13 membros. 
 
 Relatório da Comissão de Vencimentos relativo à política de remunerações dos membros dos órgãos 

sociais para o ano de 2006 e à política aplicada no ano transacto. 
 
 
 

 
 
Esta informação está também disponível no site da Relação com Investidores da PT Multimedia em: 

http://www.pt-multimedia.pt 

 

 
Contactos: Lídia Falcão, Investor Relations Director 

lidia.m.falcao@pt-multimedia.pt  
 

PT Multimedia 
Tel.: (+351) 21 782 4725 
Fax: (+351) 21 782 4735 

 
 

 
 
 

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. 


