SONAECOM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Pessoa Colectiva nº 502 028 351
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial
da Maia sob o nº 502 028 351
Capital Social Euro 366 246 868

COMUNICADO
A Sonaecom SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º,
n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, ter recebido, à data de hoje, comunicação
referente a participação qualificada do The Goldman Sachs Group, Inc., nos termos em
anexo.

Maia, 28 de fevereiro de 2014

O Representante para as Relações com o Mercado

(Tradução do original em Inglês)
STANDARD FORM TR-1
DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A AÇÕES – Nº 1 DO ARTIGO 12º DA DIRETIVA
2004/109/CE
INSTRUMENTOS FINANCEIROS – Nº 3 DO ARTIGO 11º DA DIRETIVA 2007/14/CE DA
COMISSÃO
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das ações existentes às quais estão
associados direitos de voto: SONAECOM, SGPS, S.A.
2. Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[x] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[ ] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros suscetível de resultar na aquisição
de ações já emitidas às quais estão associados direitos de voto
[ ] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto
3. Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificação:
The Goldman Sachs Group, Inc.
4. Nome completo do acionista ou acionistas (caso diferente da pessoa mencionada no ponto 3.):

Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Goldman Sachs International
5. Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado:
25 February 2014
6. Limiar ou limiares ultrapassados ou alcançados: Abaixo de 2%
7. Informações notificadas:
A: Direitos de voto associados a ações
Categoria/tipo de
ações
se possível usar o
CÓDIGO ISIN

PTSNC0AM0006
SUBTOTAL A
(based on
aggregated voting
rights)

Situação anterior à
operação que desencadeou
a obrigação de notificação

Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de
notificação

Número de
Ações

Número de
Ações

Número de direitos de
voto

% de direitos de voto

Diretos

Diretos

Diretos

Número de
direitos de
voto

Indiretos

Indiretos

7.780.349

2.881.353,00

0,79%

7.780.349

2.881.353,00

0,79%

B) Instrumentos Financeiros
Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificação
Tipo de instrumento
financeiro

Data limite

Data ou período
do Exercício ou da
Conversão

Número de direitos
de voto que podem
ser adquiridos em
caso de exercício ou
de conversão do
instrumento

% de direito de
voto

SUBTOTAL B (em relação a todas as datas limite) – n/a

Total (A+B) (onde aplicável em concordância com a lei nacional)
Número de direitos de voto

% de direitos de voto

2.881.353,00

0,79%

8. Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos
financeiros são efetivamente detidos, se aplicável: N/A
9. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário] deixará de
dispor de [número] direitos de voto em [data]. N/A
10. Informações adicionais:

Contacto Geral de E-mail:
Nome do Contacto:
Número de Telefone do Contacto:

shareholderdisclosures@gs.com
Helen-Marie Moloney
020-7774-8019

Efetuado em Londres, em 28 de fevereiro de 2014.

