COMUNICADO
‐ Participações Qualificadas‐

“MIDINVEST, Lda” informa sobre participação qualificada
Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, a “Teixeira Duarte, S.A.” procede à
divulgação da informação recebida nesta data através de uma comunicação de “MIDINVEST, S.G.P.S.,
Sociedade Unipesssoal, Lda.”, com o seguinte teor:

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários,
a MIDINVEST, S.G.P.S., SOCIEDADE UNIPESSSOAL LDA. (MIDINVEST) vem, por este meio,
informar V.Ex.ªs que:
1.

Por operações de bolsa realizadas no passado dia 11 de junho de 2013, a
sociedade então por si dominada CIMILE – Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S.A. (CIMILE), adquiriu 42.045 ações representativas do capital social da
TEIXEIRA DUARTE, S.A.;

2.

Por deliberação unânime por escrito de 7 de junho de 2013, a referida CIMILE foi
fundida, por incorporação, na MIDINVEST, tendo o registo de tal operação sido
apresentado hoje, dia 14 de junho de 2013.

Mais se informa que, em consequência destas operações, a MIDINVEST passou a ser titular
42.009.042 (quarenta e dois milhões nove mil quarenta e duas) ações da “TEIXEIRA
DUARTE, S.A.”, ou seja, de uma participação qualificada superior a 10%.

Para os devidos efeitos, cumpre reportar que tal participação é imputável, nos termos do
disposto no Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, ao sócio único da MIDINVEST,
Senhor Eng.º Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, ao qual, sendo titular direto de
33.000 ações da “Teixeira Duarte, S.A.”, é imputada, a final e ao abrigo do aludido artigo
20.º do Código de Valores Mobiliários, um total de 42.042.042 (quarenta e dois milhões
quarenta e dois mil e quarenta e duas) ações da “TEIXEIRA DUARTE, S.A.”, correspondentes
a 10,01% do capital social e dos respetivos direitos de voto.”
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Para os devidos efeitos, a “Teixeira Duarte, S.A.” recorda que o seu capital social é de
210.000.000,00€, representado por 420.000.000 de ações com o valor nominal de 0,50€ cada uma.

Mais se informa que a “Teixeira Duarte, S.A.” não é titular de quaisquer ações próprias.

Lagoas Park, 14 de junho de 2013

O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira
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