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• Sociedade Oferente

Vertix - SGPS, SA

• Sociedade Visada

Grupo Media Capital, SGPS, SA

• Intermediário Financeiro

Banco Português de Investimento, SA

• Entidade Responsável para Apuramento de Resultados

Euronext Lisbon

Condições da Operação
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• Valores Objecto da Oferta

A totalidade das acções ordinárias, escriturais e nominativas, com 

o valor nominal unitário de €0,09 representativas do capital social 

da sociedade visada.

Tendo em conta que a Oferente é titular de 62.287.904 acções 

representativas de 73,70% do capital social da sociedade visada, 

apenas poderão ser objecto de aceitação na Oferta um máximo 

de 22.225.276 acções.

Condições da Operação
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• Contrapartida da Oferta

€8,29 (oito euros e vinte e nove cêntimos) por acção, a pagar 

em numerário.

• Prazo da Oferta

De 14 de Maio a 20 de Julho de 2007

• Liquidação da Oferta

A liquidação física e financeira da operação ocorrerá no 

terceiro dia útil após a divulgação de resultados, isto é, a 26 de 

Julho de 2007, na Interbolsa.

Condições da Operação
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• Participação do Oferente no capital da Sociedade Visada à

data do lançamento da oferta

Tanto quanto era do conhecimento da Oferente, à data da 

publicação do anúncio preliminar de lançamento da oferta eram 

imputáveis à Oferente os direitos de voto inerentes a 62.287.904 

acções representativas de 73,70% do capital social e de igual 

percentagem de direitos de voto da sociedade visada.

Condições da Operação
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Resultados da Operação

(*) de acordo com a informação detida pela Euronext Lisbon

Oferta
Imputáveis ao 

Oferente
Efectuado

% Detida 

após OPA 

(*)

Montante (€)

Não 

Transaccionado 

na Sessão 

Especial

Acções 22.225.276 62.287.904 17.480.831 94,39% 144.916.089 4.744.445
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Resultados da Operação

• Para um total em oferta de 22.225.276 acções

4.744.445 acções

21,35% 17.480.831 acções

78,65%

Transaccionado

Não transaccionado




