COMUNICADO
- Participações Qualificadas“Banco Comercial Português, S.A.” 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 “Banco Comercial
Português, S.A.”, com o seguinte teor:
“Nos termos e para os efeitos do Artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, o Banco Comercial
Português, S.A. informa que, na sequência da alienação em bolsa, no dia 1 de setembro de 2014, de
46.099 ações da Teixeira Duarte, S.A. pelo Fundo de Pensões do Grupo BCP ao preço médio de
0,908491, passaram a ser imputáveis ao Banco Comercial Português, S.A., 41.954.117 ações,
representativas de 9,9891% do capital social da Teixeira Duarte, S.A., detidas pelas seguintes
entidades:
- Banco Comercial Português, S.A.: 500 ações representativas de 0,0001% do capital social e
dos direitos de voto
- Fundo de Pensões Grupo BCP (*): 41.953.617 ações representativas de 9,9890% do capital
social e dos direitos de voto
- Soma aritmética:41.954.117 ações representativas de 9,9891% do capital social e direitos de
voto.
Nota: Direitos de voto não considerando eventuais ações próprias detidas pelo emitente, cuja
existência e/ou quantitativo se desconhece.
(*) A sociedade gestora do Fundo de Pensões do Grupo BCP exerce de forma independente os
respetivos direitos de voto.”
(fim de citação)

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 e
que não é titular de quaisquer ações próprias.
Lagoas Park, 5 de setembro de 2014
O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira
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