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Aumento de Capital Social por Incorporação de Reservas
de 1.128.856.500 Euros para 1.467.513.450 Euros
Lisboa, Portugal, 12 de Maio de 2006 - A Portugal Telecom, nos termos e para os efeitos do disposto
na alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2004, informa o seguinte:
1. Em cumprimento da deliberação tomada pela Assembleia Geral no dia 21 de Abril de 2006, a PT
procedeu no dia 11 de Maio de 2006 à outorga da escritura pública de aumento do seu capital
social no montante de 338.656.950 Euros, por incorporação de prémios de emissão, reservas legais
e reserva especial de cancelamento de acções próprias, passando o seu capital social a ser de
1.467.513.450 Euros.
2. O referido aumento foi efectuado mediante o aumento do valor nominal em todas as acções
representativas do capital social da PT no montante de 30 cêntimos de Euro, passando o valor
nominal de cada a acção a ser de 1,30 Euros.
3. A referida operação já foi objecto de inscrição junto da Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa.
4. O aumento de capital social acima referido e a consequente alteração do valor nominal da
totalidade das acções representativas do capital social da PT estarão concluídos junto da Central de
Valores Mobiliários no dia 19 de Maio de 2006, iniciando-se a negociação das acções PT em bolsa
sob o novo valor nominal no próximo dia 16 de Maio de 2006.
5. Adicionalmente informa-se que no dia 9 de Maio de 2006 foi igualmente objecto de inscrição
junto da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa a alteração do artigo 13º n.º 5 dos
Estatutos também deliberada na Assembleia Geral de 21 de Abril de 2006.
Esta informação está também disponível no site da Relação com Investidores da PT em:
http://ir.telecom.pt
Contacto:

Nuno Prego, Investor Relations Director
nuno.prego@telecom.pt
Portugal Telecom
Tel.: +351 21 500 1701
Fax: +351 21 500 0800

A PT está cotada na Euronext e na New York Stock Exchange. Encontra-se disponível informação sobre
a empresa na Reuters através dos códigos PTC.LS e PT e na Bloomberg através do código PTC PL.

