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A Sonaecom anuncia refinanciamento da Optimus
Facilidade de Crédito de 450 milhões

 
 

A Sonaecom tem o prazer de comunicar que a sua subsidiá
SA, assinou a 6 Agosto de 2004, um contracto de financiam
de 450 milhões de euros com um prazo de 5 anos. O finan
todo o endividamento existente na Optimus e permitirá f
empresa inerentes ao seu plano de negócios, incluindo 
desenvolvimento da sua actividade de telecomunicações móv
 
Os Coordenadores Globais da operação foram o ABN AMRO
quais se juntaram a Caixa Geral de Depósitos SA e o ING 
Líderes Mandatados. Mais 7 bancos participaram na
coordenadores. 
 
O financiamento é constituído por duas tranches: (i) uma no
qual serve de Garantia a créditos concedidos pelo Banco 
outra no valor de 125,541,800 Euros sob a forma de crédito e
 
Até final de Dezembro de 2004 esta facilidade de crédito pag
A partir desta data, a margem evoluirá em função de uma gre
grau de alavancagem financeira da empresa.   
 
Através deste novo financiamento, a Optimus substitui o f
milhões de euros, contratado a 28 Julho 2003. 
 
Chris Lawrie, CFO da Sonaecom, comentou : “O sucesso des
representa mais um passo no processo de melhoria da estr
reflectindo a melhoria do perfil de crédito da Optimus com 
encargos financeiros suportados e permitindo ainda o
contratuais (covenants), típicas dos contratos de financiamen
 
 
 
Maia, 3 de Setembro de 2004 
Pelo Conselho de  Administração 

 

 

Contacto: Dept Relação com Investidores 93 100 2270 
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