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C
COMUNICAD
DO
Nos ttermos e parra os efeitos do artigo 24 8.º do Códig
go dos Valore
es Mobiliárioos, a SONAE
ECOM,
SGPS
S, S.A. inform
ma que rece
ebeu da Auto
oridade da Co
oncorrência (AdC) o projjeto de decis
são de
não oposição no
o âmbito da
a operação de concentrração que compreende
c
a fusão en
ntre a
mus SGPS (““Optimus”) e a ZON SGP
PS (processo
o Ccent. N.º 5/2013).
5
Optim
Este projeto de decisão
d
inclui os comprom
missos já pú
úblicos, que abaixo se suumariam, os quais
erações subs
stanciais sallvo no que diz
d respeito ao
a comprom
misso constan
nte da
não ssofreram alte
alínea
a c), reconfig
gurado na se
equência da audiência de
e interessado
os:
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 Op
ptimus modiffica o Contra
ato de partilha recíprocaa de rede entre a
Optimus S.A. e a Vodafone
V
Po
ortugal no se
entido da nã
ão aplicaçãoo de limitaçã
ão de
abilidade em caso de Re
esolução inju
ustificada ou de Resoluçção justificad
da por
responsa
motivo qu
ue lhe seja im
mputável.
cc) Assegura
ar que a Optiimus, durantte um determ
minado período de tempoo, não cobrarrá aos
seus clie
entes de fibra do serviço
o triple play o pagamento de montaantes devido
os por
cláusulass de fidelizaç
ção em vigor,, em caso de
e pedido de desligamento
d
o.
d
d) Assegura
ar que a Optiimus estará aberta a neg
gociar, duran
nte um períoddo de tempo
o, com
um terceiiro que lho solicite,
s
um ccontrato que permita o ac
cesso grossiista à sua re
ede 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

Maia, 30 de julho de 2013
presentante para
p
as relaç
ções com o m
mercado.
O rep

