GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 17831 (Oeiras)
Pessoa Colectiva n.º 502 816 481
Capital Social: 89.583.970,80 euros

INFORMAÇÃO
INFORMAÇ
PRIVILEGIADA
Nos termos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital,
SGPS, SA (MEDIA CAPITAL) informa que o Grupo PRISA, accionista de referência do Grupo
MEDIA CAPITAL, comunicou ao Conselho de Administração
Admini
da MEDIA CAPITAL que foi
alcançado um acordo com a ONGOING STRATEGY INVESTMENTS SGPS, SA (ONGOING),
para a venda de 35% das acções representativas do capital social e dos direitos de voto da
MEDIA CAPITAL,, tal como oportunamente notificado
notificad à Comissão
ão Nacional do Mercado de
Valores, em Madrid, pelo Grupo PRISA.
PRISA Este acordo será submetido à correspondente aprovação
dos organismos reguladores e da Autoridade
Autorid
da Concorrência em Portugal.

O Grupo PRISA venderá à ONGOING 29,69% das acções representativas do capital social e dos
direitos de voto da MEDIA CAPITAL, garantindo à ONGOING a venda de uma participação
adicional que permita
mita atingir os 35% das acções representativas do capital social e dos direitos de
voto da MEDIA CAPITAL. Ainda de acordo com o comunicado pelo Grupo PRISA, esta
transacção pressupõe uma valorização inicial da MEDIA CAPITAL em 450 milhões de euros,
euros
tendo o Grupo PRISA e a ONGOING subscrito um acordo parassocial.
parassocial
De acordo com a informação
ão comunicada ao Conselho de Administração da MEDIA
A CAPITAL, a
responsabilidade e o controlo da gestão continuarão a cargo do Grupo PRISA, que manterá uma
representação maioritária no Conselho da Administração da MEDIA CAPITAL, onde contará com
a participação
ipação e colaboração da ONGOING.
O Grupo PRISA designará o Presidente e o Administrador Delegado da Companhia. O Dr. Nuno
Vasconcellos será proposto como novo Presidente da MEDIA CAPITAL,
CAPITAL, mantendo
mantendo-se o Dr.
Bernardo Bairrão como Administrador Delegado e primeiro
pr
executivo.

Através deste acordo o Grupo MEDIA CAPITAL vê reforçada a sua estrutura accionista com a
incorporação de uma empresa portuguesa extraordinariamente dinâmica, presente no sector dos
Meios de Comunicação e com importantes investimentos e interesses no sector das
telecomunicações.

A entrada da ONGOING na MEDIA CAPITAL cria as condições precisas para gerar e acrescentar
valor à companhia, desde a complementaridade e a convergência entras as áreas de conteúdos e
o sector das tecnologias da comunicação e da informação, onde a ONGOING conta com um
importante conhecimento, presença e experiência.

O alargamento das perspectivas de negócio e o considerável reforço da posição competitiva da
MEDIA CAPITAL permitirão, a partir da sólida posição de liderança em Portugal e da presença
noutros mercados de língua portuguesa, empreender novos desenvolvimentos baseados,
fundamentalmente, na criatividade, na inovação, no talento e na excelência das equipas
profissionais e de gestão.

Queluz de Baixo, 28 de Setembro de 2009

A Entidade Emitente,
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