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: 7.606.186,20 euros

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
Nos termos e para os efeitos do Artº 17º do Código dos Valores Mobiliários, a Grupo Media
Capital SGPS, SA recebeu nesta data os seguintes comunicados de participações qualificadas:
Redução de participações qualificadas pelos accionistas Miguel Pais do Amaral e
Berggruen Holdings Ltd
A sociedade foi informada que Miguel Maria de Sá Pais do Amaral, Berggruen Holdings Ltd e
Courical Holdings BV, detentores da totalidade do capital social da sociedade Vertix SGPS, SA
(“Vertix”), por sua vez detentora de 27.889.349 acções representativas de 33% do capital social e
dos direitos de voto na Grupo Media Capital SGPS, SA (“Media Capital”), alienaram na presente
data à sociedade Promotora de Informaciones, S.A. (“Prisa”), através de contrato de compra e
venda, a totalidade do capital social da Vertix. Em consequência dessa alienação deixaram de ser
imputáveis a Miguel Maria de Sá Pais do Amaral e Berggruen Holdings Ltd os direitos de voto
detidos pela Vertix na Media Capital.
Na presente data, são imputáveis aos referidos accionistas os seguintes direitos de voto na Grupo
Media Capital SGPS, SA:
Accionista
Eng. Miguel Pais do Amaral:
Titularidade directa

Nº de acções
detidas

Percentagem do
capital social

Percentagem de
direitos de voto

289.000

0,34%

0,34%

1.655.316

1,96%

1,96%

Direitos de voto imputáveis à Courical
Holdings BV em virtude do exercício de
opção de compra1

_

_

1,42%

Direitos de voto imputáveis à Courical
Holdings BV por ser beneficiária de
opções de compra de acções2

_

_

1,20%

Titularidade indirecta através da
Courical Holdings BV

1

Exercício da opção de compra de acções da Sociedade atribuída pela Caixa Geral de Depósitos
S.A. e pela Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, SA

1

Titularidade indirecta através da
Partrouge SGPS SA

241.446

0,29%

Total direitos de voto

Accionista
Berggruen Holdings Ltd:
Titularidade directa

0,29%
5,21%

Nº de acções
detidas

Percentagem do
capital social

Percentagem de
direitos de voto

2.900.847

3,43%

3,43%

Direitos de voto imputáveis em virtude
do exercício de opção de compra 3

_

_

1,42%

Direitos de voto imputáveis por ser
beneficiária de opções de compra de
acções4

_

_

1,20%

Total direitos de voto

6,05%

Nos termos do art. 20º n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, a totalidade dos direitos de voto
da Berggruen Holdings Ltd são imputáveis ao Senhor Nicolas Berggruen.

Aquisição de participação qualificada pela sociedade Promotora de Informaciones,
S.A.

A Promotora de Informaciones, S.A., com sede na Calle Gran Via, 32, 6ª Planta, em Madrid,
Espanha, veio comunicar à Sociedade o seguinte:
“(a) A aquisição por si efectuada, da totalidade do capital social da Vertix SGPS, S.A. (“Vertix”),
que, por sua vez, detém 27.889.349 acções representativas de 33% do capital social e 33% dos
direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, S.A., Sociedade Aberta (“Media Capital”).
(b) A aquisição foi realizada no dia 8 de Novembro de 2005, mediante a celebração, entre o
Senhor Eng. Miguel Pais do Amaral, a Berggruen Holdings Ltd e a Courical Holding BV,
detentores da totalidade do capital social da sociedade Vertix, (“Vendedores”) e a Promotora de
Informaciones, de um contrato de compra e venda da totalidade do capital social da Vertix. O
referido contrato de compra e venda foi realizado na sequência do exercício, pelos Vendedores,
no passado dia 3 de Novembro de 2005, de uma opção de venda da totalidade do capital social
da Vertix, que a Promotora de Informaciones lhes tinha concedido por acordo celebrado a 21 de
Julho de 2005.
(c) Na sequência desta operação, passaram a ser imputados à Promotora de Informaciones, nos
termos do artigo 20.º do Cód.VM, 33% dos direitos de voto da Media Capital.
A Promotora de Informaciones é, por sua vez, controlada indirectamente pelo Senhor Jesús de
Polanco Gutiérrez que detém o controle directo de duas sociedades, a saber, a PROMOTORA DE
PUBLICACIONES, SL e a TIMÓN, S.A. que detêm, respectivamente, 44,53% e 18,47% das
acções representativas do capital social daquela sociedade.”
Lisboa, 8 de Novembro de 2005
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