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 informa ter recebido a esta data um comunicado da Vertix SGPS, SA, com o
seguinte teor:
“Em conformidade com o disposto no artigo 16º e no artigo 17º nº 3 do Código dos Valores
Mobiliários e em rectificação e complemento à nossa comunicação do passado dia 25 de Agosto
de 2005, vimos informar que:
Em virtude do Acordo Parassocial relativo à Grupo Media Capital SGPS, SA (Media Capital) cuja
produção de efeitos se iniciou na data da sessão especial de bolsa que executou a Oferta Pública
de Venda de acções da sociedade, do qual actualmente são partes a Berggruen Holdings Ltd
(anteriormente designada por Tarragona Investment Group Limited), o Eng.º Miguel Pais do
Amaral, a Vertix SGPS, SA (Vertix) a Firstcarma, SGPS, SA, a Partrouge SGPS, SA, a Alvor 2004
SGPS, SA, a Fredter SGPS, SA e a Heisamore SGPS, SA, consideram-se imputáveis
conjuntamente aos respectivos subscritores a totalidade das participações sociais por eles
detidas. Consequentemente, consideram-se imputáveis à Berggruen Holdings Ltd e à Courical
Holdings BV – sociedade indirectamente detida pelo Eng.º Miguel Pais do Amaral e que exerce
em conjunto com a primeira um domínio sobre a Vertix – a soma das participações detidas e dos
direitos de voto imputáveis aos participantes do Acordo Parassocial.
Na sequência de transacções efectuadas em bolsa, a Berggruen Holdings Ltd tornou-se titular
directa, em 12 de Abril de 2005, de 2.402.833 acções representativas de 2,84% do capital social e
dos direitos de voto da Media Capital. Consequentemente, a Berggruen Holdings Ltd é, à
presente data, titular directa de 4.058.149 acções representativas de 4,80% do capital social e
dos direitos de voto da Media Capital.
Pelo exposto, à Berggruen Holdings Ltd e à Courical Holdings BV, sociedades que exercem em
conjunto um domínio sobre a Vertix, são imputáveis em conformidade com o nº 1 do artigo 20º do
Código dos Valores Mobiliários, respectivamente, 44,27% dos direitos de voto correspondentes
ao capital social da Media Capital, sendo que desses direitos de voto, 40,95% correspondem à
soma das participações detidas pelos participantes do Acordo Parassocial (estando incluída
nessa soma a participação detida directamente pela Courical Holdings BV), 2,84% correspondem
às acções objecto da opção de compra atribuída pela Caixa Geral de Depósitos S.A. e pela
Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial e 0,48% correspondem às acções objecto de opções
de compra atribuídas por membros da Administração de sociedades do Grupo Media Capital.”

Aproveita-se também para se proceder a uma publicação do conjunto da informação disponível
relativa a participações qualificadas, com referência à data de 26 de Setembro de 2005:
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Participantes no Acordo Parassocial relativo à Media Capital cuja produção de efeitos se iniciou
na data da sessão especial de bolsa que executou a Oferta Pública de Venda de acções da
sociedade e aos quais, de acordo com o artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e o
entendimento da CMVM, se consideram imputáveis conjuntamente a totalidade das respectivas
participações sociais:
Accionistas

Nº de acções
detidas

Percentagem do
capital social

Percentagem de
direitos de voto

Eng. Miguel Paes do Amaral:
a) Titularidade directa

1.289.000

1,53%

1,53%

b) Titularidade indirecta através da
Courical Holdings BV

1.655.316

1,96%

1,96%

Berggruen Holdings Ltd

4.058.149

4,80%

4,80%

24.072.813

28,48%

28,48%

1.152.202

1,36%

1,36%

Partrouge SGPS, SA

489.490

0,58%

0,58%

Alvor 2004 SGPS, SA

258.988

0,31%

0,31%

Fredter SGPS, SA

853.506

1,01%

1,01%

Heisamore SGPS, SA

779.743

0,92%

0,92%

34.609.207

40,95%

40,95%

Vertix SGPS SA
Firstcarma SGPS, SA

Total

Para além das participações directamente detidas pelo referido conjunto de accionistas, são ainda
imputáveis à Berggruen Holdings Ltd e à Courical Holdings BV, 2,84% dos direitos de voto em
virtude do 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 e 0,48% dos direitos de
voto em virtude de lhes terem sido atribuídas opções de compra de acções da Sociedade por
membros da Administração de sociedades do Grupo Media Capital.

Conjunto de Accionistas participantes
do Acordo Parassocial
Soma das participações sociais

Nº de acções
detidas

Percentagem do
capital social

Percentagem de
direitos de voto

34.609.207

40,95%

40,95%

_

_

3,32%

Direitos de voto imputáveis a
participantes em virtude de opções de
compra de acções
Total dos direitos de voto

44,27%
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Outros titulares de participações qualificadas na Sociedade à data de 26 de Setembro de 2005,
de acordo com a informação disponibilizada à Sociedade:
Accionistas

RTL Group SA.

Nº de acções
detidas

Percentagem do
capital social

Percentagem de
direitos de voto

11.601.953

13,73%

13,73%

Fidelity Investments

8.495.752

10,05%

10,05%

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

2.400.000

2,84%

2,84%

JPMorgan Chase & Co.

2.016.795

2,39%

2,39%

Lisboa, 26 de Setembro de 2005

A Entidade Emitente
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