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A Sonaecom comunica que a sua subsidiária, Optimus Telecomunicações, SA informa ter 
hoje concluído com um Sindicato Bancário Internacional a negociação e assinatura de um 
contrato de financiamento através de dívida sénior de 575 milhões de euros por um prazo de 8 
anos. Este financiamento bancário será utilizado para pagamento dos contratos de dívida  
existentes na companhia e para o financiamento das suas actividades correntes e futuras, 
designadamente a implementação de uma rede de comunicações móveis de terceira geração. 
O ABN Amro Bank, BNP Paribas e a Societe Generale foram os coordenadores globais da 
transacção tendo, conjuntamente com a Caixa – Banco de Investimentos, BCP Investimentos, 
The Royal Bank of Scotland, ING Bank/BBL e Dexia Credit Local assegurado funções de 
Mandated Lead Arranger na transacção. Um conjunto de outros 7 bancos nacionais e 
internacionais associaram-me à transacção na fase de sindicação geral. 
 
A transacção foi colocada com enorme sucesso, tendo recebido ofertas superiores em 100 M€ 
ao montante colocado em sindicação. A Optimus optou por não alargar o montante de crédito 
tomado permitindo antes a todos os bancos a participação com um montante mais reduzido de 
crédito. 
 
Paulo Pereira, administrador com o pelouro financeiro na Optimus referiu: “O sucesso desta 
transacção aportou à Optimus uma estabilidade no seu plano de financiamento que lhe 
permite encarar com tranquilidade os desafios incluídos no seu plano de negócios sendo 
resultado da melhoria continuada do seu desempenho operacional e em particular da sua 
robustez financeira”. 
 
As condições do financiamento seguem de perto as transacções concluídas por outros 
operadores móveis europeus explorando redes 2G com opção de desenvolvimento de negócio 
em UMTS. 
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