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FATO RELEVANTE

A VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. (“VIVO PART.”) comunica ao mercado que a
TELEFÓNICA S.A. (Telefónica) divulgou o seguinte Fato Relevante em 27 de setembro
de 2010:

“Dando continuidade ao Fato Relevante divulgado em 28 de julho de 2010, a
Telefónica adquiriu, nesta data, cinquenta por cento (50%) das ações da Brasilcel N.V
(sociedade holandesa proprietária das ações representativas de, aproximadamente,
sessenta (60%) do capital social da sociedade brasileira Vivo Participações S.A.)
detidas pela Portugal Telecom SG SGPS, S.A., efetuando um primeiro desembolso de
€4,5 bilhões, conforme acordado.

O saldo remanescente para completar os €7,5 bilhões será pago da seguinte
forma: € 1,0 bilhão em 30 de dezembro de 2010 e €2 bilhões em 31 de outubro de
2011, porém, a Portugal Telecom SG SGPS, S.A. poderá solicitar que este último
pagamento seja antecipado para 29 de julho de 2011, e neste caso, o preço desta
última

parcela

será

reduzido

em

aproximadamente

25

milhões

de

euros.

Consequentemente, a Telefónica passa a deter o controle da Vivo Participações, S.A.

Coincidindo com o fechamento da operação, resolvem-se os contratos firmados
no ano de 2002 entre Telefónica e Portugal Telecom SG SGPS, S.A. com relação a sua
joint venture no Brasil (Subscription Agreement e Shareholders Agreement).

A Telefónica confirma que lançará uma Oferta pública de aquisição de ações
(OPA) pelas ações com direito a voto da Vivo Participações, S.A. (ONs), pelo preço
equivalente a oitenta por cento (80%) do valor pago pela Telefónica à Portugal Telecom

SG SGPS, S.A., por cada ação ordinária com direito a voto da Vivo Participações, S.A.
(ON) de propriedade da Brasilcel, N.V.”
São Paulo, 27 de setembro de 2010.
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