COM
MUNIC
CADO
‐ Particip
pações Qualificadas ‐
‐ Retificação dos
d elementoss reportados a 31 de dezem
mbro de 2011 ‐

o às disposiçções legais e regulamentares aplicávveis, nomeaddamente ao
o previsto
Dando ccumprimento
na alíneaa c), do n.º 1 do artigo 9.º
9 do Regulaamento CMV
VM n.º 5/200
08 e no pontto III.2 do Anexo I ao
Regulam
mento da CM
MVM n.º 1/2
2010, a TEIXXEIRA DUARTE, S.A. pub
blicou, em aanexo ao Re
elatório e
Contas e no Relatóriio sobre o Governo da SSociedade, am
mbos referentes ao exerrcício de 201
11, a lista
de titulaares de partiicipações qu
ualificadas noo capital da Sociedade, reportada a 31 de deze
embro de
2011.

da naquelees documen
ntos não
Constataando‐se, aggora, que, por lapso, a informaação indicad
contemp
plara as alteerações que haviam ocoorrido duran
nte o exercíccio de 20111 na compossição dos
membro
os do Conseelho de Adm
ministração da acionistaa Teixeira Duarte
D
– Soociedade Ge
estora de
Participaações Sociaiss, S.A. (TD‐SG
GPS), faltanddo indicar au
utonomamente a particiipação qualifficada de
que, àqu
uela data, o anterior Pre
esidente do Conselho de
e Administra
ação da TD‐SSGPS era titu
ular, bem
como accrescentar naa cadeia de imputações dda TD‐SGPS as
a ações detidas pelo Preesidente do Conselho
de Administração.

T
DUA
ARTE, S.A. veem, por este meio, retificcar aquela innformação attravés da
Face ao exposto, a TEIXEIRA
mentos infra, os quais, seendo calculaados nos term
mos do artiggo 20.º do Código
C
de
publicaçção dos elem
o anteriorm
mente divulggados em
Valores Mobiliários, substituem, para os deevidos e legaais efeitos, os
o Relatório e Contas e no
o Relatório soobre o Gove
erno da Socie
edade.
anexo ao

LLista dos titu
ulares de participações qqualificadas no capital da TEIXEIRA D
DUARTE, S.A
A.
à data de 3 1 de Dezembro de 2011

RTE ‐ Socied
dade Gestoraa de Particip
pações Socia
ais, S.A. é im
mputada, no
os termos
1. A TEIIXEIRA DUAR
do d
disposto no Artigo 20.º do Códiggo dos Valo
ores Mobiliá
ários e em conformida
ade com
enten
ndimento daa CMVM – do
d qual se diiscorda quan
nto à matériia constantee da alínea d)
d infra –,
uma participação
o qualificada no capital ssocial e direiitos de voto da sociedadde TEIXEIRA DUARTE,
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S.A. d
de 227.812.0
034 (duzenttos e vinte e sete milhõ
ões oitocentas e doze m
mil e trinta e quatro)
açõess, correspondentes a 54,,24% do capiital social e dos
d respetivo
os direitos dee voto, por força de:
a) 1997.950.000 ações
a
por ela
a detidas dirretamente, corresponde
c
ntes a 47,133% do capita
al social e
do
os direitos dee voto;
b) 5.800.000 açõ
ões detidas pela socieddade sua participada
p
NGDI
N
– Gesstão e Inve
estimento
Im
mobiliário, S.A
A., correspondentes a 1, 38% do capital social e dos
d direitos dde voto;
c) 155.332.400 açções detidas pelos membbros do Consselho de Adm
ministração de TEIXEIRA
A DUARTE
– Sociedade Gestora
G
de Pa
articipações Sociais, S.A., correspond
dentes a 3,655% do capita
al social e
os direitos de
d voto (ne
enhum destees alcançando, individu
ualmente, quualquer parrticipação
do
qu
ualificada);
d) 8.729.634 açõ
ões detidas pelos
p
membbros do Consselho de Administração de NGDI – Gestão e
m sido considerados naa alínea c) anterior,
Investimento Imobiliário, S.A. que nnão tenham
orrespondentes a 2,08% do capital s ocial e dos direitos
d
de voto (nenhum
m destes alcançando,
co
individualmen
nte, qualquer participaçãão qualificad
da), imputaçção esta feitta em confo
ormidade
om entendim
mento da CM
MVM do qual se discorda..
co

Banco Comercial Portugguês, S.A. é imputável, nos termoss do dispostto no artigo
o 20.º do
2. Ao B
Códiggo dos Valorres Mobiliários e em connformidade com
c
entendimento da C MVM, a parrticipação
qualifficada de 42
2.049.716 (quarenta e doois milhões quarenta e nove mil settecentas e dezasseis)
d
açõess, correspondentes a 10,,00% do capiital social e dos
d direitos de
d voto, por força de:
a) 5000 ações deetidas pelo Banco Com ercial Português, S.A., correspondeentes a 0,00
001% do
caapital social e dos direitos de voto;
b) 411.999.716 açções detidass pelo Funddo de Pensõ
ões do Grupo Banco CComercial Português
co
orrespondentes a 9,9999
9% do capitall social e doss direitos de voto.
(Através d
de comunicação
o recebida do Banco Comerccial Português, S.A., em 8 de
e Fevereiro de 2007, foi indiccado que a
sociedade gestora do Fun
ndo de Pensõess do Grupo BCPP exerce de form
ma independen
nte os respetivoos direitos de vo
oto.)

alainho de A
Azevedo Te
eixeira Duarte é imputáável, nos te
ermos do
3. Ao SSenhor Eng.ºº Miguel Ca
osto no Arttigo 20.º do
o Código ddos Valores Mobiliários a participaação qualificada de
dispo
32.2559.851 (trinta e dois milh
hões duzentaas e cinquen
nta e nove mil
m oitocentass e cinquentta e uma)
açõess, correspondente a 7,68
8% do capita l social e doss direitos de voto, por foorça de:
a) 699.897 ações por ele detidas diretam
mente, corre
espondentes a 0,02% doo capital soccial e dos
direitos de votto;
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b) 322.189.954 açções detidas pela socied ade por si dominada
d
ind
diretamentee CIMILE – So
ociedade
Geestora de Paarticipações Sociais, S.A. , correspond
dentes a 7,66
6% do capitaal social e dos direitos
dee voto;

uarte é imputável, nos teermos do dissposto no
4. Ao Seenhor Eng.º Pedro Pereira Coutinhoo Teixeira Du
Artigo
o 20.º do Código
C
dos Valores Mo biliários a participação
p
qualificada de 10.300.000 (dez
milhõ
ões e trezen
ntas mil) açõ
ões, por si d etidas diretaamente, corrrespondentee a 2,45% do
d capital
social e dos direittos de voto.

Lagoas Pa rk, 20 de julh
ho de 2012
O Representante paara as Relaçõ
ões com o Mercado,
M
____
______________________
__________
_____
José Peedro Cobra Ferreira
F
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