
Recuperação da
Oi põe acções da
Pharol a sambar

A holding que detém uma posição de 27 5
no capital da operadora brasileira dispara
73 desde os mínimos de Dezembro

O processo de recuperação ju
dicial da Oi está a sustentar

uma forte recuperação das ac
ções da Pharol Aempresa que
controla umaposição de 27 5
no capital da companhiabrasi
leira dispara 73 desde os mí
nimos de Dezembro com os
investidores a posicionarem
se para ganhar com a reestru
turação da Oi

Depois de umperíodomar
cado por sucessivos mínimos
históricos as acções da Pharol
têm se destacado na bolsa de

Lisboa com valorizações ex
pressivas Apenas nas duas úl
timas sessões a antiga PT
SGPS valoriza perto de 13
elevando para 73 a escalada
acumulada desde os mínimos

no início de Dezembro

Desde Novembro e em
euros as acções daOi subiram
68 Portanto a subida da
Pharolmais não é do que o efei
to da subida daOi explica Rui
Bárbara gestor de activos do
Banco Carregosa Já a equipa
de research do BiG diz que o
desempenho da Pharol assen
ta única e exclusivamente no

racional de eventual recupera
ção societária da Oi

Apenas esta semana foram
divulgados vários factos rele
vantes relacionados com o pro
cesso AOrascom decidiu alar

gar a validade da proposta an
teriormente apresentada para
a recuperação judicial da Oi
que incluiumaOPAde até 1 25
mil milhões de dólares mon
tante que seria destinado a in
vestimentos na operadora

Depois disso a Oi e a Sam
ba acabaram como braço de
ferro que durou dois anos re
duzindo os obstáculos para
vender os activos que herdou
da PT nomeadamente a posi
ção na Unitel Por fim esta

quinta feira a Oi informou o
mercado que as negociações
com os credores estão a evo

luir e aceitou a possibilidade
da conversão de parte da dívi
da em acções

E como tem acontecido até
aqui as acções da Pharol deve
rão continuar a oscilar ao sa

bor da Oi uma empresa que
está emprocesso de reestrutu
ração judicial o que traz mui
tavolatilidade acrescentaRui
Bárbara Neste momento só
os especialistas em reestrutu
ração de empresas e recupera
ção de activos estãohabilitados
a lidar com este título rema
ta o gestor
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