PT- Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Av. 5 de Outubro, 208, Lisboa
Pessoa Colectiva n.º 504 453 513
Capital Social: 250.368.430,68 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 8357

Aumento de Capital Social por Incorporação de Reservas
de 77.274.207 Euros para 250.368.430,68 Euros
Lisboa, 12 de Maio de 2006 – A PT-Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
(“PT Multimedia”), 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 19 de Abril de 2006, a PT
Multimedia procedeu no dia 11 de Maio de 2006 à outorga da escritura pública de aumento do
seu capital social no montante de 173.094.223,68 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 250.368.430,68 Euros.
2. O referido aumento foi efectuado mediante o aumento do valor nominal em todas as acções
representativas do capital social da PT Multimedia no montante de 56 cêntimos de Euro, passando
o valor nominal de cada a acção a ser de 81 cêntimos de Euro.
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 Multimedia estarão concluídas junto
da Central de Valores Mobiliários no dia 19 de Maio de 2006, iniciando-se a negociação das acções
da PT Multimedia em bolsa sob o novo valor nominal no próximo dia 16 de Maio de 2006.

Lisboa, 12 de Maio de 2006

