COMUNICADO
- Transações de Dirigentes Comunicação de transação de ações
nos termos do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
Nos termos e para os efeitos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, procedemos à
divulgação da comunicação recebida nesta data do Senhor Presidente do Conselho de
Administração, Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, com o seguinte teor:

“Nos termos e para os efeitos do disposto no número um do artigo 248.º-B do Código dos Valores
Mobiliários e no artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, informo V.Exas. que a sociedade
por mim dominada PACIM – Gestão e Investimentos, S.A. (PACIM) alienou todas as 990.550 ações de
que era titular no capital social da TEIXEIRA DUARTE, S.A. (TDSA), através de operações fora de bolsa
concretizadas na sequência de contratos de troca de ações celebrados nesta data.

As referidas 990.550 ações da TDSA foram objeto de permutas por ações representativas do capital
social da TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (TDSGPS).

Em complemento do atrás referido, informo ainda que às ações da TDSA objeto daqueles contratos
foi atribuído o valor global de 787.487,25€, correspondente ao valor unitário de 0,795€, refletindo o
valor de cotação destas no final da sessão de bolsa do dia 12 de março de 2015, último dia de
negociação antes da data da celebração dos contratos.

Informo que, após a concretização das mencionadas operações, a PACIM deixou de ser titular de
ações da TDSA, sendo que a participação que atualmente me é imputável no capital da TDSA
corresponde às 42.000 ações de que sou diretamente titular, referentes a 0,01% do capital social da
TDSA e dos respetivos direitos de voto.”
(fim de citação)

Lagoas Park, 13 de março de 2015
O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira
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