
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SONAECOM, S.G.P.S., S. A. 
Sociedade com o capital aberto ao investimento do público 

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
sob o nº único de matrícula e Pessoa Colectiva 502 028 351 

Capital Social: 366.246.868 Euros 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 1 do Código dos Valores 

Mobiliários, torna-se público que foi recebida uma comunicação efectuada pelas sociedades 

S.A.C. Capital Advisors, LLC e S.A.C. Capital Management, LLC., respeitante a participação 

qualificada, que se anexa ao presente. 

 

 

Maia, 23 de Março de 2007 

 

 

 

O Conselho de Administração, 
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cfSONAECOM, SGPS, S.A.

Lugar do Espido, Via Norte, Maia

4471-909 Maia

Portugal

,
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A-Lx:
CC

Fax: + (351) 93 1002004

. CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILiÁRIOS

Av. Liberdade, n.o 252

1056-801 Lisboa

Portugal

Fax: + (351) 21 3537017

EURONEXT LISBON

Avenida da Liberdade, n.O196 -7.0

1250-147 Lisboa

Portugal

Fax; + (351) 21 7952021

Lisboa, 22 de Março de 2007

Exmos. Senhores,

A S.A.c. Capital Advisors, LLC (doravante ;'S.A.C. Capital Advisors"), uma sociedade de

responsabilidade limitada, constituída nos Estado Unidos da América, no Estado de Delaware,.

com sede em 72 Cummings Polnt Road, Stamford, Connecticut 06902, nos Estados UnidQs da

América, e a S.A.C. Capital Management, LLC (doravante "S.A.C. Capital Management"), uma

sociedade de responsabilidade limitada, constituída nos Estado Unidos da América, no Estado de

Delaware, com sede em 540 Madison Avenue, New York, New York 10022, nos Estados Unidos

da América, vêm pela presente informar que em consequência da celebração de acordos de

gestão ("i1'Jve.slment management agreemenls"), a cada uma foi concedido poderes

discricionários de gestão sobre os activos detidos pelas sociedades S.A.C Capital Associates,

LLC (doravante "S.A.C. Capital Associates") e C.R. Intrinsic lnvestments, LLC (doravante

"C.R. lntrinsic Investments"). A S.A.C. Capital Associates e a C.R. lntrinsic Investments são
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sociedades de responsabilidade ]jmi~da com sede em P.O. Box 58 Victoria HOllse, the Valley,

Anguilla, Ilhas Virgens Britânicas.

Adicionalmente,a S.A.C. CapitalAdvisorse a S.A.C.CapitalManagementcelebraramacordos

de sub-gestão("sub-investmentmanagemenlagreements")com a C.R. IntrinsicInvestors,LLC

(doravante"C.R. Intrinsic Investors")uma sociedadede responsabilidadelimitada,constituída

nos EstadoUnidosda América,no Estadode Delaware,com sede em 72 CummingsPointRoad,

Starnford,Connecdeut 06902, nos Estados Unidos da América, através dos quais a SA.C.

CapitalAdvisorse a S.A.C. CapitalManagementconcederampoderes discricionáriosde gestão

sobreos activosdetidospela sociedadeC-R.IntrinsicInvestments.

A S.A.C. Capital Associates e a C.R. Intrinsic Investments, através de uma série de operações de

bolsa efectuadas no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisbon, são accionistas da

Sonaecom, SGPS, SoA.(doravante "Sonaecom"). No dia 22 de Março de 2007, a S.A.C. Capital

Associates detinha 4.667.832 (quatro milhões seiscentas e sessenta e sete mil oitocentas e trinta e

duas) acções representativas de 1,27% (um vírgula vinte e sete por cento) do capital social da

Sonaecom, e de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento) dos direitos de voto e a C.R. Intrinsic

Investments detinha 4.667.832 acções representativas de 1,27% (um vírgula vinte e sete por

cento) do capital social da Sonaecom, e de 1,28% (um virgula vinte e oito por cento) dos direitos

de voto.

Poderáentender-seque as relaçõescontratuaisacimamencionadaspoderão levar à aplicaçãodo

regime de impu~ção dos direitos de voto previsto no artigo 20.0 do Código dos Valores

Mobiliários.Veriticando-seessa hipótese,a cada uma das sociedadesS.A.C.Capita1Advisorse

S.A.c. Capital Management seriam imputados os direitos de voto inerentes às acções

actualmente detidas pela S.A.C. Capital Associates e pela C.R. Intrinsic Investments na

Sonaecom,que à data de 22 de Março de 2007 correspondiam a 9.335.664 (nove milhões

trezentas e trinta e cinco mil seiscentase sessentae quatro) acções representativasde 2,55%

(doisvírgula cinquentae cinco por cento)do capitalsociale 2,56% (doisvírgulacinquentae seis

por cento) dos direitos de voto. De acordo com o mesmo entendimento, O limite de 2% na

Sonaecom foi atingido no dia 21 de Fevereiro de 2007, quando cada uma das sociedades S.A.C.

Capital Associates e c.R. [ntrinsic Investments adquiriu uma participação de 700.000 (setecentas

mil) acções, tomando-se, nessa data. detentoras de uma participação conjunta de 8.135.664 (oito

mí1hões cento e trinta e cinco mil seiscentas e sessenta e quatro) acções, representativas de

2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) do capital social e de 2,22% (dois vírgula vinte e dois
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por cento) dos direitos de voto.

As percentagens acima referidas do capital social e dos direitos de voto foram calculadas tendo

em conta que o capi141social da Sonaecom, no montante de € 366.246.868,00 (trezentos e

sessenta e seis milhões duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito euros),

encontra-se representado por 366.246.868,00 (trezentos e sessenta e seis milhões duzentas e

quarenta e seis mil oitocentas e sessenta e oito) acções registadas escriturais, com o valor

nominal de € 1,00 (um euro) cada, todas admitidas à negociação no Mercado de Cotações

Oficiais da Euronext Lisbon, que a Sonaecom não detinha acções próprias em 21 de Fevereiro de

2007 e que detém actualmente 1.894.326 (um milhão oitocentas e noventa e quatro mil trezentas

e vinte e seis acções), representativas de 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento) do

capital social.

Para quaisquerquestões, queirampor favor contactarlohn Bosworthno número 00-1-203-890-

3438ou iohn.boswonh@sac.com.

Comos melhorescumprimentos,

S.A.C. Capital Advísors, LLC

S.A.C. Capital Management, LLC

By:d~
Nome: Peter Nussbaum

Cargo: Secretário Geral


