GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
Pessoa Colectiva n.º 502 816 481
Capital Social: 89.583.970,80 euros

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Nos termos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital
SGPS, S.A. (“Sociedade”) vem pelo presente informar que recebeu, na presente data, o
comunicado da Promotora de Informaciones, S.A., em versão em língua Espanhola e respectiva
tradução para língua portuguesa, cujo texto se anexa na íntegra.

Queluz de Baixo, 31 de Março 2010

A Entidade Emitente,

A la atención de las secciones de Economía y Comunicación

NOTA DE PRENSA

PRISA ENTABLA NEGOCIACIONES CON NUEVOS
INVERSORES PORTUGUESES PARA MEDIA
CAPITAL
PRISA ha entablado negociaciones para la incorporación de nuevos inversores
portugueses en Media Capital, su filial portuguesa. Tras la notificación de las Autoridades
de la Competencia portuguesas, en el sentido de prohibir la operación con la empresa
Ongoing, el Grupo PRISA ha recibido firmes muestras de interés por parte de Miguel
Pais do Amaral, antiguo accionista de referencia de Media Capital, por adquirir una
participación minoritaria en la empresa.
En las últimas horas se han iniciado las conversaciones al respecto, en un ambiente de
gran cooperación. Responsables de PRISA han expresado su satisfacción por el
eventual retorno de Miguel Pais do Amaral a Media Capital, principal artífice de dicha
compañía durante años.

Media Capital es el mayor grupo del sector de Medios de Comunicación en Portugal, propiedad
del Grupo PRISA. En televisión cuenta con TVI, el canal líder en abierto, y TVI24, el canal de
noticias 24 horas. En radio es el segundo mayor operador a nivel nacional (con las emisoras
Radio Comercial, Radio Clube Português, Cidade FM, M80, Romántica FM, Best Rock, y la
operación de radio on line Cotonete). Cuenta también con la empresa Media Capital Multimedia,
cuyo principal activo es el portal IOL, el segundo de Portugal.
También está presente en otros negocios como la producción audiovisual, a través de Plural
Entertainment, la primera productora portuguesa de ficción, la edición discográfica y la realización
de eventos musicales (Farol) y la distribución de derechos cinematográficos (Castelo Lopes
Multimedia).

Madrid, 31 de Marzo de 2010

Tradução de Nota de Imprensa divulgada pela PRISA

PRISA INICIA NEGOCIAÇÕES COM NOVOS
INVESTIDORES PORTUGUESES PARA A MEDIA
CAPITAL
A PRISA iniciou negociações para a incorporação de novos investidores portugueses na MEDIA
CAPITAL, sua filial portuguesa. Após a notificação da Autoridade da Concorrência portuguesa, no
sentido de proibir a operação com a empresa Ongoing, o Grupo PRISA tem recebido sérias
indicações de interesse por parte de Miguel Pais do Amaral, antigo accionista de referência da
MEDIA CAPITAL para a aquisição de uma participação minoritária na empresa.
Nas últimas horas iniciaram-se conversações sobre essa matéria, num ambiente de grande
cooperação. Responsáveis da PRISA expressaram a sua satisfação por um eventual regresso de
Miguel Pais do Amaral à MEDIA CAPITAL, principal artífice da dita companhia durante anos.
MEDIA CAPITAL é o maior grupo do sector de Meios de Comunicação em Portugal. Na televisão conta com
a TVI, o canal líder em aberto, e o TVI24, o canal de informação 24 horas. Na Rádio é o segundo maior
operador a nível nacional (com as estações Rádio Comercial, Rádio Clube Português, Cidade FM, M80,
Romântica FM, Best Rock, e a operação de rádio on line Cotonete). Conta também com a empresa Media
Capital Multimedia, cujo principal activo é o portal IOL, o segundo de Portugal.
Também está presente noutros negócios como a produção audiovisual através da Plural Entertainment, a
primeira produtora portuguesa de ficção, a edição discográfica e a realização de eventos musicais (Farol) e a
distribuição de direitos cinematográficos (Castello Lopes Multimedia)

Madrid, 31 de Março de 2010

