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Sociedade Aberta - Capital Social: € 420.000.000,00 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  
– Informação Privilegiada – 

 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL  

DE 19 DE OUTUBRO DE 2012 

 

Os acionistas da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniram em Assembleia Geral Extraordinária realizada hoje 

pelas dezoito horas e trinta minutos, tendo-se registado a presença de titulares de 79,36% do capital 

social e dos direitos de voto. 

 

Esta reunião tinha apenas um ponto na sua Ordem de Trabalhos, conforme convocatória 

tempestivamente publicada, sendo que, nesse âmbito, foi aprovada, com 333.340.366 dos votos a 

favor, a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, tendo, desse modo, ficado 

deliberado, por unanimidade: 

 

1. Reduzir o capital social de 420.000.000,00€ para 210.000.000,00€, através da diminuição do 

valor nominal das ações representativas do capital social para 0,50€ cada uma, e a respetiva 

aplicação para a integral cobertura de prejuízos acumulados no montante de 

181.783.041,99€ e reforço de reservas livres no valor de 28.216.958,01€ e; 

 

2. Consequentemente, alterar o número um do artigo quinto dos Estatutos nos exatos termos 

da proposta transcrita, o qual passará a ter a seguinte redação: 

 

ARTIGO QUINTO 

UM – O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 210.000.000,00 (duzentos e 

dez milhões de Euros), representado por 420.000.000 ações com o valor nominal de 0,50€ 

(cinquenta cêntimos). 

 

Dá-se ainda público conhecimento que a documentação relativa a esta Assembleia Geral, 

nomeadamente a proposta aprovada, está disponível para consulta na sede social da Empresa e no 

respetivo sítio na internet sob o domínio http://www.teixeiraduarte.pt/investidores/assembleias-

gerais/teixeira-duarte-sa.html e que oportunamente aí serão também publicados os demais 

elementos sobre esta reunião de acionistas, nos termos dos normativos e recomendações aplicáveis. 

 

Lagoas Park, 19 de outubro de 2012 

O Representante para as Relações com o Mercado,  

_________________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


