COM
MUNIC
CADO
‐ Titulares de Órgãos Socciais e Funções ‐

Substituiçã
S
ão no Con
nselho Fiscal
mprimento dos
d normativvos aplicáveis, divulgar
A "TEIXEEIRA DUARTEE, S.A." vem por este meeio e em cum
ao merccado que o Senhor
S
Presid
dente do Coonselho Fiscaal, Dr. António Gonçalvees Monteiro, renunciou
hoje ao cargo que vinha exerccendo na “TTEIXEIRA DUARTE, S.A.” desde 20099, informand
do que tal
m profissionnal, foi apressentada na sequência dda sua nome
eação para
renúnciaa, por motivvos de ordem
desempeenhar as fun
nções de vogal do conseelho de aud
ditoria do Ba
anco de Porttugal, na qualidade de
revisor o
oficial de contas, por de
espacho da M
Ministra de Estado
E
e dass Finanças, ppublicado no
o Diário da
Repúblicca no passado dia 3 de ou
utubro.
Mais se informa quee tal renúncia
a produzirá eefeitos nestaa data e que,, ao abrigo ddas disposiçõ
ões legais e
o Conselho
estatutárias aplicáveeis, também hoje dia 7 de novembro de 2014, o membro suplente do
q caberá
Fiscal, Seenhor Dr. Ósscar Manuel Machado dee Figueiredo, o irá substituir naquelee órgão, ao qual
depois eeleger, de entre
e
os seus três mem bros, qual deles
d
desem
mpenhará as funções de
e respetivo
presiden
nte.
Em Asseembleia Geraal a realizar oportuname
o
nte, procede
er‐se‐á à eleiição de novoo Membro Su
uplente do
Conselho
o Fiscal.
7 de novembro de
d 2014
O Representante ppara as Relaçções com o Mercado,
M
______________________
___________
_____
___

José Peedro Cobra
a Ferreira
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