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Portugal Telecom informa sobre revisão da oferta da
Telefónica
A Portugal Telecom, SGPS SA (“PT”) informa ter recebido hoje da Telefónica uma proposta revista, firme e
incondicional, para a aquisição da participação de 50% detida pela PT na Brasilcel (“Oferta”), pelo preço de 6,5 mil
milhões de Euros, com duas alternativas, uma de venda total imediata e outra de venda diferida ao longo de três
anos a opção da PT.
Em simultâneo com a proposta de compra da participação da Brasilcel, a Telefónica atribui à PT, em caso de
aceitação da Oferta, o direito de aquisição pela PT ou por uma terceira entidade que venha a ser indicada pela PT,
da totalidade da participação social detida pela Telefónica no capital social da PT, a ser igualmente exercida
imediatamente ou de forma faseada ao longo de três anos, por um preço equivalente a uma média ponderada da
cotação das acções da PT na Euronext Lisbon num determinado período posterior à presente data.
A Oferta é válida até 30 de Junho de 2010, podendo este prazo ser prorrogado caso o Conselho de Administração
da PT delibere submeter a Oferta à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas.
Reunido hoje, o Conselho de Administração entendeu que a Oferta não reflecte o valor estratégico deste activo
para a Telefónica e deliberou solicitar desde já a convocação de uma Assembleia Geral para que os accionistas da PT
se possam pronunciar sobre a Oferta. O Conselho de Administração decidiu ainda mandatar o Presidente do
Conselho de Administração, o Presidente da Comissão Executiva e o Administrador com o pelouro financeiro para,
em conjunto, discutirem a oferta com a Telefónica até à realização da referida Assembleia Geral.
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