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Alteração de certos termos e condições de dívida
emitida pela PT, relacionada com a transação entre
a PT e Oi
A Portugal Telecom, SGPS SA (‘‘PT’’) informa que disponibilizou, hoje, o memorando de consent solicitation
(Consent Solicitation Memorandum ou ‘‘CSM’’) relativo à solicitação de consentimentos a conferir pelos
titulares das suas Obrigações PT Taxa Fixa 2012/2016 (emitidas no montante de €400 milhões a 6,25% ao ano
com maturidade em 2016 ao abrigo do programa Euro Medium Term Note (‘‘EMTN’’)), bem como das
Exchangeable Bonds emitidas, no montante de €750 milhões a 4,125% ao ano com maturidade em 2014, pela
Portugal Telecom International Finance B.V. (‘‘PTIF’’). O consent solicitation está a ser realizado devido à
transação entre a PT e a Oi, anunciada a 2 de outubro de 2013.
Luis Pacheco de Melo, Chief Financial Officer, irá realizar uma conference call segunda-feira, dia 10 de fevereiro
às 15:00 (Portugal/Reino Unido), 16:00 (CET), 10:00 (EUA/Nova Iorque) sobre o assunto acima mencionado.
Para participar deverá ligar:
Fora dos EUA: +1-201-689-7817
EUA e Canada: 877-269-7756
Se não for possível a participação nesta data, o replay da teleconferência estará disponível durante uma
semana através dos seguintes números:Fora dos EUA: +1-201-612-7415
EUA e Canada: 877-660-6853
(ID da Conferência: 13575735)
O consent solicitation acima referido é realizado para valores mobiliários de uma sociedade não norteamericana. O consent solicitation está sujeito às obrigações de divulgação em Portugal e no Reino Unido, que
são diferentes das aplicáveis nos Estados Unidos da América. As demonstrações financeiras incluídas ou
incorporadas por referência no memorando de consent solicitation foram preparadas em conformidade com
os International Financial Reporting Standards ou outros standards de contabilidade não norte-americanos,
podendo não ser comparáveis às demonstrações financeiras de sociedades norte-americanas.
Poderá ter dificuldade em fazer valer os seus direitos e qualquer reivindicação decorrente da Lei Federal de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos, dado que a PT e a PTIF estão sediadas num país estrangeiro e alguns
ou todos os seus administradores e responsáveis são residentes em países estrangeiros. Poderá não ser capaz
de intentar um processo judicial contra uma sociedade estrangeira ou os seus administradores e responsáveis
num tribunal estrangeiro por violações de leis de valores mobiliários norte-americanas. Poderá ter dificuldade
em obrigar uma sociedade estrangeira e suas filiais a submeterem-se ao julgamento de um tribunal norteamericano.
Poderá consultar mais informação em www.cmvm.pt, www.sec.com e http://ir.telecom.pt.
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