
 

 
 

 

SONAECOM, S.G.P.S., S. A. 

Sociedade aberta 

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia 

sob o nº único de matrícula e Pessoa Colectiva 502 028 351 

Capital Social: 366.246.868 Euros 

 

COMUNICADO 

Nos termos e para os efeitos do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a SONAECOM, 

SGPS, S.A. (“SONAECOM”) informa que, na presente data, a sua participada ZOPT, SGPS, 

S.A., sociedade com sede na Rua Henrique Pousão, 432, 4460-191 Senhora da Hora, 

Matosinhos, com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e de 

pessoa coletiva 510 488 153 (“ZOPT”), procedeu ao aumento do seu capital social de € 50.000 

para € 716.050.000, na modalidade de entradas em espécie já realizadas, da seguinte forma: 

a) a SONAECOM subscreveu 358.000.000 ações da ZOPT, que realizou mediante a entrega 

de 94.078.050 ações representativas de 81,807% do capital social da sociedade Optimus, 

SGPS, S.A., com sede no Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia e com o número de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial da Maia e de Pessoa Colectiva 504668358 

(“Optimus SGPS”); 

b) a KENTO HOLDING LIMITED subscreveu 124.226.000 ações da ZOPT, que realizou 

mediante a entrega de 30.909.683 ações representativas de 10% do capital social da 

sociedade ZON Multim dia - Servi os de Telecomu ica  es e Multim dia, SGPS, S A  com 

sede  a Ave ida 5 de Outu ro,      08,  is oa e com o   mero de matr cula  a Co servat ria 

do Registo Comercial de  is oa e de Pessoa Coletiva 504453513 (“ZON”); 

c) a UNITEL INTERNATIONAL HOLDINGS, B.V. subscreveu 233.774.000 ações da ZOPT, 

que realizou mediante a entrega de 58.147.094 ações representativas de 18,812% do capital 

social da sociedade ZON. 

 

Na sequência da realização do referido aumento de capital social da ZOPT, a Sonaecom 

passou a ser titular de uma participação de 50% do capital social e direitos de voto da ZOPT a 

qual, por sua vez, detém uma participação de 81,807% do capital social da Optimus, SGPS, e 

uma participação de 28,81% do capital social da ZON. 

 

 

Maia, 27 de agosto de 2013 

O Representante para as Relações com o Mercado 


