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Portugal Telecom anuncia projecto de decisão da Autoridade da 
Concorrência de passagem à fase de investigação aprofundada 

 
 
 

Lisboa, Portugal, 17 de Maio de 2006 - Informa-se que a Autoridade da Concorrência notificou hoje a 

Portugal Telecom, SGPS, S.A. e a PT Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, 
S.A. do projecto de decisão no âmbito do processo de notificação da operação de concentração 
efectuada pela Sonaecom, SGPS, S.A. relativa às ofertas públicas de aquisição em curso no sentido de 
dar início a uma investigação aprofunda por considerar a operação em causa é susceptível, à luz dos 

elementos recolhidos, de criar ou reforçar uma posição dominante da qual possam resultar entraves 
significativos à concorrência efectiva no mercado nacional. 
 
 
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 
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Fax: +351 21 500 0800 
 
 

Este comunicado foi tornado público pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Empresa” ou “PT”). Os investidores 

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 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. 


