ZON OPTIMUS, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua Ator António Silva, nº 9 – Campo Grande, Lisboa
Capital Social: 5.151.613,80 Euros
Número de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de
Pessoa Coletiva n.º 504 453 513

COMUNICADO
Lisboa, 27 de agosto de 2013 - Para os devidos efeitos, a ZON OPTIMUS, SGPS, S.A. (“ZON
OPTIMUS” ou “Sociedade”) informa que foi hoje concluído o registo comercial da fusão entre a ZON
Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON”) e a Optimus – SGPS,
S.A. (“OPTIMUS”), na sequência de Projeto de Fusão aprovado pelas respetivas Assembleias Gerais
Extraordinárias de Acionistas em 7 de março de 2013 (“Fusão”) e da verificação das condições a que
a Fusão se encontrava sujeita.
A este propósito, a Sociedade informa ainda ter recebido hoje uma comunicação das acionistas
“Kento Holding Limited” e “Unitel International Holdings, B.V.” sobre a produção de efeitos da
deliberação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de deferimento do pedido de derrogação
do dever de lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória sobre a ZON OPTIMUS, conforme
ofício que se anexa.
A Fusão assumiu a forma de fusão por incorporação total – implicando, nestes termos, a
transferência global do património da OPTIMUS, na qualidade de sociedade incorporada, para a ZON
– ora ZON OPTIMUS – na qualidade de sociedade incorporante.
Mais se informa que a fusão implica ainda: (i) o aumento do capital social da Sociedade de
3.090.968,28 Euros para 5.151.613,80 Euros, mediante a emissão de 206.064.552 novas ações a
entregar aos acionistas da sociedade incorporada; (ii) a alteração da denominação da Sociedade
para ZON OPTIMUS, SGPS, S.A.; e (iii) as correspondentes alterações aos estatutos da Sociedade.
O registo comercial destas alterações ficou igualmente concluído nesta data.

A presente informação encontra-se também disponível no site de Apoio ao Investidor da ZON
OPTIMUS em www.zon.pt/ir.
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