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COMUNICADO

Nos termos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários a sociedade
Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (MEDIA CAPITAL) informa o seguinte:
O Conselho de Administração da MEDIA CAPITAL, na sua reunião de hoje, foi informado
das conversações mantidas ao longo dos últimos dias pelo Grupo PRISA, proprietário de
94.69% das acções do Grupo MEDIA CAPITAL, tendentes à incorporação de novos
sócios na estrutura accionista da MEDIA CAPITAL.
Tal e como oportunamente foi comunicado, o Grupo PRISA mantém actualmente
negociações com a PORTUGAL TELECOM, empresa líder de telecomunicações em
Portugal, para a definição duma aliança que reforce as posições competitivas
tivas das ditas
empresas e favoreça as condições necessárias para impulsionar os seus planos de
futuro da MEDIA CAPITAL e potenciar as suas possibilidades de expansão nos
mercados internacionais, particularmente nos países de língua portuguesa.
por
A elaboração e produção de conteúdos é um elemento determinante para a criação das
ofertas combinadas com que as empresas de telecomunicações se dirigem hoje aos
seus clientes; do mesmo modo que a inovação tecnológica representa actualmente um
dos principais desafios para as empresas de meios de comunicação social na
transformação dos seus modelos tradicionais de negócio e na relação com os
destinatários finais dos seus conteúdos.
O acordo entre a PRISA e a PORTUGAL TELECOM inscreve-se
inscreve se exclusivame
exclusivamente num
enquadramento de mútuo
tuo interesse empresarial pelo que representa em termos de
criação de valor e de complementaridade para as actividades
actividades de ambas as empresas,
líderes
deres nas suas respectivas áreas de negócio, alem de se garantir assim a entrada d
de
uma importante empresa portuguesa na estrutura accionista da MEDIA CAPITAL.

Para Manuel Polanco, Director Geral da PRISA e Administrador da MEDIA CAPITAL,
“trata-se duma operação que gera oportunidades extraordinárias de futuro para a
MEDIA CAPITAL, para o crescimento das suas actividades, potenciando a sua
capacidade de competir, a sua relação directa com 280 milhões de luso falantes e
o seu acesso a outros mercados”.
Na opinião de Bernardo Bairrão, Administrador Delegado da MEDIA CAPITAL, “o
acordo com a PORTUGAL TELECOM alem de representar a entrada dum
importante accionista português na MEDIA CAPITAL, dadas as suas
características próprias, permite pensar em planos de médio e de longo prazo para
melhor responder, a partir de qualquer plataforma tecnológica, à procura de
conteúdos”.
O director geral da TVI, José Eduardo Moniz, manifestou: “a eventual associação a
uma empresa de telecomunicações de grande dimensão em Portugal e no
estrangeiro, numa perspectiva estrita de negócio, pode proporcionar a uma
estação de televisão líder a abertura de novas oportunidades para a geração de
conteúdos e o alargamento da sua capacidade de oferta, favorecendo o seu
crescimento nos mercados nacional e internacional”.
Queluz de Baixo, 25 de Junho de 2009
A Entidade Emitente,
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