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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. informa que recebeu, na presente data, o
comunicado da Altice que se anexa.
Queluz de Baixo, 31 de maio de 2018

A Entidade Emitente,

COMUNICADO

Em resposta a uma solicitação dirigida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a
Altice Portugal, S.A. (“Altice Portugal”) vem por este meio informar o seguinte:
−

A Altice Portugal recebeu, ao início da noite de 28 de maio, uma Comunicação da
Autoridade da Concorrência no âmbito do procedimento de controlo de concentrações
relativo à aquisição, pela sua subsidiária MEO - Serviços de Comunicações e
Multimédia, S.A. (“MEO”), do Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Media Capital”).

−

Na referida Comunicação, a Autoridade da Concorrência antecipou que a Decisão
Preliminar no âmbito daquele procedimento é a de rejeição dos compromissos que a
Altice Portugal se prestou a assumir para a aquisição, pela MEO, da Media Capital.

−

No estrito cumprimento do procedimento, a Altice Portugal aguarda a notificação formal
da Decisão Preliminar pela Autoridade da Concorrência, por forma a pronunciar-se ao
abrigo do respetivo direito de audiência prévia, antes da emissão de uma Decisão Final.

−

A Altice Portugal não pode deixar de afirmar que não concorda com o conteúdo da
Comunicação recebida, por não refletir o impacto e relevância dos compromissos
assumidos pela Altice Portugal para a aquisição, pela sua subsidiária MEO, da Media
Capital, em linha com as melhores práticas de mercado e de outras autoridades europeias
em transações similares.

−

Como a Altice Portugal teve oportunidade de referir por diversas vezes, a empresa
apresentou os compromissos que considerou razoáveis para que a Autoridade da
Concorrência tomasse uma decisão, não estando, por isso, disponível para apresentar
quaisquer outros.

−

A Altice Portugal mantém todo o interesse em realizar a aquisição da Media Capital,
estando, como sempre esteve, disponível para prestar todos os esclarecimentos às
autoridades competentes, e mantendo-se empenhada na concretização da mesma.

−

A oferta pública de aquisição obrigatória sobre o capital social da Media Capital
anunciada preliminarmente pela MEO mantém-se em vigor, estando o seu registo e
lançamento sujeitos às condições regulatórias referidas no anúncio preliminar, incluindo
a não-oposição da Autoridade da Concorrência no procedimento de controlo de
concentrações acima referido.
31 de maio de 2018

COMMUNICATION

Further to a request from the Portuguese Securities Market Commission (Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários), Altice Portugal, S.A. (“Altice Portugal”) hereby informs
the following:
−

On the evening of the 28th of May, Altice Portugal received a communication from the
Competition Authority, pursuant to the merger control procedure concerning the
acquisition, by its subsidiary MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
(“MEO”), of Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Media Capital”).

−

In such communication, the Competition Authority anticipated that the Preliminary
Decision thereof was to reject the commitments proposed to be undertaken by Altice
Portugal under such merger control procedure.

−

In strict compliance with the procedures, Altice Portugal subsequently waits for the
Preliminary Decision from the Competition Authority to be formally notified thereto, to
pronounce accordingly under its right to public hearing, before the issuance of a Final
Decision.

−

Altice Portugal cannot fail to state that is does not agree with the contents of the
communication received, as it does not reflect the impact and relevance of the
commitments made by Altice Portugal to carry out the acquisition, through its subsidiary
MEO, of Media Capital, in line with best practices of the markets and other European
authorities in similar operations.

−

As Altice Portugal has mentioned in many occasions, the company has submitted the
undertakings it considered reasonable for the Competition Authority to take a decision
and is therefore not available to provide any others.

−

Altice Portugal maintains all the interest in carrying out the acquisition of Media Capital,
being, as always, available to provide all clarifications to the competent authorities and
remain committed to its implementation.

−

The mandatory takeover offer preliminarily announced by its subsidiary MEO over the
share capital of Media Capital remains ongoing, the registration and launching being
subject to the regulatory conditions set out in the preliminary announcement, including
the non-opposition of the Competition Authority on the above mentioned merger control
procedure.
May 31, 2018

