SONAEC
COM, S.G.P
P.S., S. A.
So
ociedade abe
erta
Sed
de: Lugar do
o Espido - Via
V Norte - Maia
M
M
Matriculada
na
n Conserva
atória do Re
egisto Come
ercial da Maaia
s o nº únic
sob
co de matríc
cula e Pesso
oa Colectiva
a 502 028 3551
Capital Soc
cial: 366.246
6.868 Euros

C
COMUNICAD
DO
Em ccumprimento de solicitaç
ção da CMVM
M, e na sequência de in
nformação toornada públic
ca por
motivvos alheios à vontade da
d sociedad
de, a SONA
AECOM, SGPS, S.A. (“S
Sonaecom”), vem
escla
arecer que, no âmbito da
d operação
o de concen
ntração (proc
cesso Ccentt. N.º 5/2013
3), as
notificcantes acorrdaram ass
sumir os se
eguintes co
ompromissos
s perante a Autoridad
de da
Conccorrência:
a
a) Assegura
ar que a Optimus prorrroga o praz
zo de vigên
ncia do Conntrato de pa
artilha
recíproca
a de rede enttre a Optimuss S.A. e a Vo
odafone Porttugal;
b
b) Assegura
ar que a Optimus modificca o Contrato
o o Contrato
o de partilha recíproca de
e rede
entre a Optimus
O
S.A.. e a Vodafo
one Portugal no sentido da
d não apliccação de limitação
de responsabilidade em caso de
e Resolução injustificada
a ou de Ressolução justificada
por motivvo que lhe se
eja imputávell;
cc) Assegura
ar que a Optiimus, durantte um determ
minado período de tempoo, não cobrarrá aos
seus clientes de serv
viço triple pla
ay sobre a re
ede Optimus
s o pagamennto dos monttantes
devidos por
p cláusulas
s de fidelizaçção em vigor, em caso de
e pedido de ddesligamento
o;
d
d) Assegura
ar que a Optimus estará aberta a negociações, durante
d
um pperíodo de te
empo,
com um terceiro
t
que lho solicite u
um contrato que
q permita o acesso groossista à sua
a rede
de fibra;
e
e) Assegura
ar que a Op
ptimus apre
esentará e negociará
n
co
om a Vodaffone, durantte um
determina
ado período de tempo, u m contrato de
d opção de compra da ssua rede de fibra.
f
Mais se esclarece
e que estes compromisssos, objeto de
e apreciação
o pelos contrrainteressados, só
o definitivos quando
q
vertidos para um
ma decisãoda
a Autoridade da Concorrêência.
serão

Maia, 12 de julho de 2013
presentante para
p
as relaç
ções com o m
mercado.
O rep

