RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVÍES
Secretário Geral e
do Conselho de Administração
TELEFÓNICA, S.A.

A TELEFÓNICA, S.A. (“TELEFÓNICA”) em conformidade com o estabelecido no
artigo 82 da Lei de Mercado de Valores da Espanha, procede por meio do presente
documento o seguinte

FATO RELEVANTE
Reforçando a sua aliança estratégica já existente, em 23 de janeiro de 2011, a
TELEFÓNICA, S.A. (“TELEFÓNICA”) e a CHINA UNICOM (HONG KONG)
LIMITED (“CHINA UNICOM”) entraram no Acordo de Aliança Estratégica
Reforçada em que ambas as companhias concordaram em fortalecer e aprofundar sua
cooperação estratégica em determinadas áreas de negócios e através da qual, nos
termos e condições estabelecidas, cada uma das partes se compromete a investir o
equivalente a 500 milhões de dólares em ações ordinárias da outra companhia da
seguinte forma:
a) A TELEFÓNICA irá adquirir um determinado número de ações da CHINA
UNICOM pelo montante agregado de 500 milhões de dólares através de aquisições
de terceiros que será concluído no prazo de nove meses seguindo a execução do
referido acordo; e
b) A CHINA UNICOM irá adquirir nos próximos dias, 21.827.499 ações da
TELEFÓNICA, que serão vendidas pela TELEFÓNICA por um valor acordado de
17,16 Euros por ação (sendo a média aritmética do preço de fechamento das ações da
TELEFÓNICA conforme cotadas na Bolsa de Madri durante os 30 dias consecutivos
de negociação finalizado em 14 de janeiro de 2011, utilizando uma fórmula análoga
à utilizada no primeiro acordo de troca celebrado em 6 de setembro de 2009), que
representa um valor de 500 milhões de dólares.
Além disso, em vista do interesse da CHINA UNICOM no capital social da
TELEFÓNICA, a TELEFÓNICA se compromete, de acordo com o permitido pelas
leis aplicáveis e seu Estatuto Social, a propor, em sua próxima Assembléia Geral de
Acionistas a designação de um diretor nomeado pela CHINA UNICOM.
Após a conclusão da operação, a TELEFÓNICA será detentora de aproximadamente
9,7% do capital votante da CHINA UNICOM, assumindo o preço atual das ações, e a
CHINA UNICOM será detentora de aproximadamente 1,37% do capital votante da
TELEFÓNICA.
Madri, 23 de janeiro de 2011.
COMISSÃO NACIONAL DO MERCADO DE VALORES
- MADRI –

