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

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

FATO RELEVANTE

Na VIII Conferência de Investidores da Telefónica a ser celebrada hoje e amanhã em
Londres, a Companhia reiterará seu compromisso de distribuir dividendos de 1,75 euros
por ação em 2012. É intenção da Companhia manter a prática atual de fracionar o
pagamento do mencionado dividendo em duas parcelas. Para tal efeito, será proposta,
em um determinado momento, a adoção dos acordos societários oportunos.
Adicionalmente, a Companhia anunciará um objetivo de remuneração mínimo anual ao
acionista de 1,75 euros por ação a partir de 2012. A forma de remuneração (dividendos,
recompra de ações ou combinação de ambas) se decidirá considerando-se as
circunstâncias e preferências dos investidores no devido momento.
A remuneração ao acionista da Telefónica não será pago com dívida.
Desta forma, a Companhia comunicará, no marco da apresentação de sua estratégia com
horizonte temporal até 2013, os seguintes objetivos com relação à evolução das
principais magnitudes financeiras consolidadas da Telefónica:

Receitas
Margem OIBDA
CapEx

Base Ajustada 20101
€ 63.144 milhões
38,0%
€ 8.541 milhões

TAMI 2010-2013E2,3
+1%/+4%
Nível acima de 30; erosão limitada com
relação a 2010
< € 27 .000 milhões acumulados em 2011-13

1)

Os valores base de 2010 incluem a consolidação global da Vivo, HanseNet e Tuenti durante todo
o ano (12 meses) e excluem os resultados da Manx Telecom em janeiro-junho de 2010. O OIBDA
ajustado de 2010 exclui o ágio derivado da revalorização da participação pré-existente na Vivo na
data de aquisição de 50% da Brasilcel que possuía a Portugal Telecom, os gastos não recorrentes
da reestruturação registrados na segunda metade de 2010, e o ágio derivado da venda da Manx
Telecom.

2)

TAMI: Taxa Anual Média de Incremento.
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3)

Assume taxas de câmbio constantes de 2010 (média de 2010), exclui o impacto do ajuste por
hiperinflação na Venezuela e mudanças no âmbito de consolidação. Do OIBDA, excluem-se
reestruturações, ágios/perdas pela venda de companhias e impactos não recorrentes materiais,
fundamentalmente relacionados com gastos de reestruturação. Os resultados da operação na
Costa Rica excluem o cálculo do guidance. O CapEx do Grupo Telefónica exclui os Programas de
Eficiência Imobiliária da T. España, os compromissos imobiliários associados à nova sede da
Telefónica em Barcelona e investimentos em espectro.

Madri, 13 de abril de 2011.
COMISSÃO NACIONAL DO MERCADO DE VALORES
- MADRI –

A presente comunicação contém manifestações de futuro sobre intenções, expectativas ou previsões sobre a
Companhia na data de realização da mesma. Estas manifestações incluem projeções e estimativas financeiras
com presunções subjacentes, declarações relativas a planos, objetivos, e expectativas que se referem a diversos
aspectos, entre os quais, à base de clientes e a sua evolução, ao crescimento das distintas linhas de negócio e do
negócio global, à participação de mercado, aos resultados da Companhia e a outros aspectos relativos à atividade e
situação da mesma.
Estas estimativas, projeções ou previsões não constituem, por sua própria natureza, garantias de um cumprimento
futuro, encontrando-se condicionadas por riscos, incertezas e outros fatores relevantes, que podem determinar que
os desenvolvimentos e resultados finais sejam diferentes dos conteúdos destas estimativas, projeções ou previsões.
O exposto nesta declaração deve ser considerado por todas aquelas pessoas ou entidades que tenham que tomar
decisões ou elaborar ou difundir opiniões relativas a valores emitidos pela Companhia e, em particular, pelos
analistas e investidores que consultem a presente comunicação. Recomendamos a todos eles que consultem a
documentação e informação pública comunicada ou registrada pela Companhia nas entidades de supervisão dos
mercados de valores e, em particular, à registrada na Comissão Nacional de Mercado de Valores espanhola.

