SONAECOM

SONAECOM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Pessoa Colectiva n° 502 028 351
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial
da Maia sob o n° 45 466
Capital Social Euro 296.526.868
r

COMUNICADO

Sonaecom SGPS, SA informa, nos termos e para os efeitos do artigo 17.°, n.o 1, do Código dos
Valores Mobiliários, ter recebido hoje a comunicação de participação qualificada efectuada pela
France Telecom, SA

em cumprimento dos artigos 16° e 20° do Código dos Valores

Mobiliários, a qual se divulga pelo presente.

Maiaó 29 de Maio de 2006,

Pelo Conselho de Administração,

29-MAI-2006
~
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COMUNICAÇÃO

PARTICIPAÇÃO QUALlPlCADA
france Teleeom, SoA, sociedade c:an5titu~' de a.c:ordocom a Lei PrlU\Cesa,com sede em 6, Place

'

d' Alleray, Paris Frence, iMaita na Conservatória do Registo Comercial de Paris, sob o n~mero 380 129
866 (doravante "France !e1e=am"), nos 1erm05 e pata 05 efeitos 40 arti80 16 elo C6ctigo dos Valores

MobiUtrios e do artigo 2" do RegWaxnentoda CMVM D.li

4/2D04,

pelo presente iNonn.. que, em,

virtude do contrata de compr. Q venda de acç«5es, celebrado em 24 de tn.ayo, 2006, a sociedade,
ATtAS SERVICES BELGIUM, S.A. (doravante 11
ASB"), sociedade comtilUÚia de acordo com as Leis
da BêJgic.. com sede em 149, rue Colonel Bourg.ll40 em Bruxelas, na Bélgica, iNcrita com o Iú1mero
0456704308, 'pessoa c:01ectfva ndmero 45670008. totalmente detida pela Frmce Telecom, vendeu
18.743.192 acç~ representativu do capitala0c41 da Sonaecozn. 9GPS, S,A., corre.gpondenteã a 6,32%
dos direitoa de voto respectivos, i sociedade, WlRBFREE SERVICES BELGlUM S.A. (dOTa'V'aftte
ftWSB"), sociedade consti.1U1d.ade acorelo com AI Leia da Bêlgjca, com sede em 149, rue ColonP-lBourg,
1140em Brwcelu, na Sggia, iNcrita com o ndmero 0456838CJ29.
pessoa colectiva %\dmero456838029,

totalmêl\b:!detida pela Franc:eTelecom.

.

Em resultado d.a referida, venda, a ASB deixou de deter qualquer participação no capital social da
Sonaecom,SGPS,S.A.
.

Antes da referida aquJsiçio I WSB detinha 51.533.076acções representatival do capital socIal da
Sonlleco~ SG1'5, S,A., correspondentes a uma participaçao qua1:litcadade 17,37% dos respectivos
direitos de voto. Em virtLtde da referida aquisição, la WSB detém ac:tuahnente 70.276.868a.cç&!s
ordirtârias, com o vaIar ncminal de € 1,00 cada, correspondentes a uma plUticipaçiloqualliic:adade
23,7%dos direitos de yola correspondente! .0 capital soda! da Sonaecom, SGP5,S.A.,
A ASB e a WSB são sociedadE

totaIm~te

detidas pela Planee Telecom. Nestes termos, e apesar da

referida trlU\9mi5slo,contin1.1arioa ser' imputados a. I'rance Telecem, nos termos da a.Jmeab) de
I\Cunero 1, cio artigo 20 do CÓdigD dos VaIares Mobiliários, 0&direitos de voto diIectamer.te detidos
pela WSB, correspondentes it.uma participação quaUficada de 23,1%.
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