ASSSEMBLEIA G
GERAL DE 27 DE MAIO DE 2017

Exmo. Senh
hor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral de
UARTE, S.A.
TEIXEIRA DU

PR
ROPOSTA NO
O ÂMBITO DO
D PONTO SEXTO

CONSIDEERANDO QUE:
a) TTodas as 420
0.000.000 (qu
uatrocentos e vinte milh
hões) de açõ
ões que repreesentam o capital
c
sociall
d
da "Teixeira Duarte,
D
S.A."" são ordinárrias, estão in
ntegralmente
e realizadas, têm o valorr nominal dee
00,50€ (cinqueenta cêntimo
os de euro) ccada uma, sãão nominativvas, escrituraais registada
as na Centrall
d
de Valores Mobiliários
M
e estão toddas admitidas à cotaçã
ão no merccado regulam
mentado daa
EEuronext Lisb
bon;
b) A
Ao abrigo do Artigo Nono
o dos Estatuutos da "Teixxeira Duarte,, S.A.", “Denntro dos limittes impostoss
p
pela lei, a So
ociedade pod
derá adquirir
ir e deter açções ou obrig
gações própprias, bem co
omo realizarr
ccom elas toda
as as operações que julguue convenien
ntes para os interesses soociais”;
c) EEm cumprimento do disp
posto nos Arrtigos 319.º e 320.ºdo Código
C
das Soociedades Comerciais,
C
a
aaquisição e alienação de ações
a
própriias está sujeiita a aprovaçção pela Asseembleia Geral;
d) P
Por deliberaçção aprovada
a na reuniãoo da Assemb
bleia Geral de 28 de maiio de 2016 os
o acionistass
concederam ao Conselho
o de Administtração autorrização para adquirir e al ienar ações próprias;
utorização ca
aduca, nos teermos da prroposta apro
ovada e do ddisposto na alínea b) do
o
e) A referida au
n
n.º 1 do art.ºº 320.º do Có
ódigo das So ciedades Comerciais, um
ma vez decorrridos 18 me
eses a contarr
d
da sua concessão;
f)

SSe entende adequado que o Conselhoo de Adminisstração tenha autorizaçãão para adqu
uirir a alienarr
aações própriaas por um pe
eríodo de 188 meses a co
ontar da data
a da próximaa reunião da
a Assembleiaa
G
Geral,

Relativam
mente à maatéria consta
ante do Pontto Sexto da Ordem de Trabalhos
T
deesta Assembleia Geral, o
Conselho
o de Adminisstração da "T
Teixeira Dua rte, S.A." pro
opõe que:
1. Sejja aprovada a possibilida
ade de aquissição pela TD
D,SA de açõe
es próprias, sujeita a deccisão do seu
u
órrgão de administração e nos termos sseguintes:
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a) A Socied
dade apenass adquirirá açções totalme
ente livres de
e ónus ou enncargos;
b) Número
o máximo de
e ações a ad quirir: Até ao limite corrrespondentee a 1% (um por cento) do
o
capital social,
s
deduzzidas as aliennações efetuadas;
c) Prazo durante
d
o qu
ual a aquisiçção pode serr efetuada: Dezoito messes, a contarr da data daa
presentte deliberaçã
ão;
d) Pessoass a quem ass ações posssam ser adquiridas: A Sociedade ppoderá adqu
uirir ações a
qualqueer acionista nos
n termos e condições da
d presente proposta;
e) Formas de aquisição: Aquisiçãão de açõess a título oneroso, porr compra a realizar em
m
ntado, com rrespeito do princípio
p
da igualdade doos acionistass nos termoss
mercado regulamen
legais;
partida máxiima das aquuisições: O preço de aquisição deveráá ser menorr que o valorr
f) Contrap
da média da cotação de fecho ddas cinco sesssões de bolsa imediatam
mente anterriores à dataa
de aquissição, acresccido de cincoo por cento.

2. Sejja aprovada a possibilida
ade de alien ação pela TD
D,SA de açõe
es próprias, sujeita a deccisão do seu
u
órrgão de administração, e nos termos seguintes:
o mínimo de
d ações a alienar: O corresponde
ente à quanntidade sufiiciente paraa
a) Número
cumprirr obrigação resultante
r
daa Lei ou de deliberação do órgão de aadministraçã
ão;
b) Prazo durante
d
o qu
ual a alienaçção pode serr efetuada: Dezoito messes, a contarr da data daa
presentte deliberaçã
ão;
c) Modalid
dade de alie
enação: Alieenação de açções a título
o oneroso, ppor venda a realizar em
m
mercado regulamen
ntado, com rrespeito do princípio
p
da igualdade doos acionistass nos termoss
legais;
m
O prreço de aliennação deveráá ser maior que o valor da média da
a cotação dee
d) Preço mínimo:
fecho das cinco sesssões de bolssa imediatam
mente anteriores à dataa de alienaçã
ão, deduzido
o
de cinco
o por cento.
Lagoas PPark, 27 de abril
a
de 2017

Pelo Connselho de Ad
dministração
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