ASSSEMBLEIA G
GERAL DE 27 DE MAIO DE 2017
Exmo.
E
Senhor
Presidente
P
da
a Mesa da Asssembleia Geral de
TEIXEIRA
T
DUA
ARTE, S.A.
PR
ROPOSTA NO
O ÂMBITO DO
O PONTO QU
UINTO
CONSIDEERANDO QUE:
aa) A socied
dade cotada de topo do G
Grupo Teixeiira Duarte é a “TEIXEIRA DUARTE, S.A
A.” (TD, SA),
que dettém várias participaçõees noutras sociedades
s
que
q
atuam nos vários setores de
atividadee do Grupo;
b) No passsado dia 27 de maio d e 2016, foi constituída pela TD,SA
A a sociedad
de anónima
denomin
nada “Lagoas Park, S.A.””, com sede social sita em Lagoas Paark, Edifício 2, freguesia
de Portto Salvo, co
oncelho de Oeiras, com o capita
al social de cinquenta mil euros,
integralm
mente realizzado em din heiro e reprresentado po
or cinquentaa mil ações com
c
o valor
nominal de um eurro cada um a, detida a 100% pela TD,SA e quue tem com
mo objeto a
promoçãão e realizaçção de invesstimentos e de empreen
ndimentos im
mobiliários, a gestão de
imóveis próprios e a prestação de serviços nessas áreass de atividadde, bem com
m a compra,
evenda de prrédios adquirridos para essse fim;
comerciaalização e re
cc) Ao abriggo do dispossto no artigoo 489.º do Código das So
ociedades Coomerciais, a Assembleia
Geral deeve pronunciar‐se sobre a relação de domínio acima referida,,
O Conseelho de Adm
ministração da
d "Teixeira Duarte, S.A.." propõe, no
n âmbito daa matéria co
onstante do
Ponto Q
Quinto da Ord
dem de Trabalhos, que, ppara cumprimento do disposto no A rtigo 489.º número
n
dois
dades Comerciais, a Asseembleia Geraal delibere:
do Códiggo das Socied
1. A manutenção da situaçção existentee de domínio
o total sobre
e a “Lagoas PPark, S.A.”, com
c
sede no
Lagoas Parkk, Edifício 2, Porto Salvoo, Oeiras, capital
c
social de € 50.0000.000, mattriculada na
C
Conservatórria do Registo Comerciall de Cascais sob o n.º único de mattrícula e pessoa coletiva
5513.985.964
4;
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Número Únicoo de Pessoa Coletiva e de Matrícula na
Conservatóriaa do Registo Comercial de Cascais: 509 234 526
Sociedade Abberta - Capital Social: € 210.000.000

2. A
Autorizar o Conselho de Administrração para, quando o venha
v
a enteender como
o adequado,
proceder à eventual
e
alie
enação, total ou parcial, da
d participaçção detida n a referida “LLagoas Park,
SS.A.”, ainda que com a consequênciaa de fazer cessar tal domínio e, portaanto, de se viir a alterar o
endência aciima descritos.
posicionameento e a depe

Lagoas PPark, 27 de abril de 2017
Pelo Connselho de Administração,,
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