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 17.831 (Oeiras)
Pessoa Colectiva n.º 502 816 481
Capital Social: 7.512.282,72 euros

COMUNICADO

Face às notícias veiculadas na comunicação social nos últimos dias, a Grupo Media Capital,
SGPS, SA, informa o mercado que considera lamentável a forma com que a empresa de direito
espanhol LP Brothers Venture Capital, têm influenciado a comunicação social portuguesa e
internacional e, por essa via, o mercado de capitais português, alegando pretensões de lançar
uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) ou adquirir uma posição estratégica sobre as acções do
Grupo.

Nesta medida, acredita o Grupo Media Capital que irão ser prosseguidas pelas autoridades
competentes as mais exaustivas investigações com vista ao apuramento dos factos e reposição
da verdade, bem como à responsabilização judicial dos responsáveis pelas informações
divulgadas ao mercado de capitais.

Em todo o caso, a Grupo Media Capital, SGPS, SA considera essencial esclarecer uma vez mais
que:
1. Não tem conhecimento de qualquer Oferta Publica de Aquisição (OPA) a ser
preparada sobre a totalidade ou parte do seu capital e
2. Não tem conhecimento de que a sociedade LP Brothers Venture Capital, ou
qualquer outra sociedade com ela relacionada, incluindo a empresa ManáSat,
seja seu accionista.

Como no caso de todas as sociedades de capital aberto cotadas em Bolsa, qualquer entidade
pode comprar acções da Grupo Media Capital, SGPS, SA. Porém, o Grupo Media Capital adverte
que esse facto não põe em causa a sua estratégia, que se mantém inalterada e que é suportada
pelos principais accionistas institucionais e estratégicos, de referência no sector em que actua, e
que os mecanismos de Governo da Sociedade que garantem a implementação desses vectores
fundamentais estão criados e em pleno funcionamento.

Lisboa, 1 de Setembro de 2005
A Entidade Emitente
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