A
ASSEMBL
LEIA GER
RAL DE 27 DE MA
AIO DE 20017
Instruçções para effeitos de paarticipação na reunião
o da Assembbleia Geral

I. Informações Prévvias:

n 2 do artiggo 21.º‐C do
o Código de Valores
V
Mobbiliários, a pa
artir da dataa
1. Nos ttermos do disposto no n.º
da p
publicação da
d convocató
ória, são faacultados à consulta do
os Acionistaas no sítio da Internett
w.teixeiraduaarte.pt) e igu
ualmente na sede social,, durante o horário
h
de exxpediente, os elementoss
(www
de infformação prreparatória previstos
p
no artigo 289.º do Código das
d Sociedaddes Comercia
ais e no n.º 1
do arrtigo 21.º‐C do Código dos Valores Mobiliárioss, incluindo o texto inteegral dos do
ocumentos e
propo
ostas a apressentar à Asse
embleia Geraal, conhecidos da Sociedade nesta daata.

2. Os do
ocumentos de
d prestação de contas fiicam à disposição dos Senhores Acionnistas nos lo
ocais e meioss
acimaa indicados e ainda no Sistema de Difusão de Informação (SDI) da Coomissão de Mercado dee
Valorres Mobiliários.

II. Informações em Assembleia Geral:

Assembleia Geral
G
o Acionista pode rrequerer que
e lhe sejam prestadas innformações verdadeiras,,
1. Na A
completas e eluccidativas que
e lhe permitaam formar opinião
o
funda
amentada soobre os assun
ntos sujeitoss
r
entre a Sociedaade e outrass sociedadess
a deeliberação. O dever de informação aabrange as relações
com ela coligadaas.

nformações acima indica
adas devem ser prestadas pelo órgã
ão da Socieddade que para tal estejaa
2. As in
habiilitado e só podem
p
ser re
ecusadas se a sua prestaação puder ocasionar
o
graave prejuízo à Sociedadee
dade com ela coligada ouu violação de
e segredo im
mposto por Leei.
ou a outra socied
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Teixeira Duarte, S.A.
Lagoas Park, Edifíccio 2
2740-265 Porto Sallvo – Portugal
+351 217 912 300
geral@teixeiraduartte.pt
www.teixeiraduarte.com

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

III. Inclussão de assun
ntos na Orde
em do Dia:

A
qu
ue possuam ações corre
espondentes a, pelo mennos, 2% do capital
c
sociall
1. O Accionista ou Acionistas
podeem requerer a inclusão de assuntoos na Ordem
m do Dia, mediante req uerimento dirigido,
d
porr
escrito, ao Presiidente da Mesa
M
da Asseembleia Gerral nos 5 dia
as seguintes à última pu
ublicação daa
r
to seja acom
mpanhado de
e uma propoosta de delib
beração paraa
convvocatória, deesde que o requeriment
cadaa assunto cujja inclusão se requeira, sseguindo‐se os demais procedimento
p
os previstos nos n.ºs 3 e
4 do
o artigo 378.ºº do Código das
d Sociedaddes Comerciaais.

IV. Apressentação de
e propostas de
d deliberaç ão:

A
qu
ue possuam ações corre
espondentes a, pelo mennos, 2% do capital
c
sociall
1. O Accionista ou Acionistas
podeem requererr a inclusão de
d propostass de deliberaação relativass aos assuntoos constante
es da Ordem
m
de TTrabalhos, in
nicial ou adittada. O requuerimento deve
d
ser dirigido, por esscrito, ao Prresidente daa
Messa da Assembleia Geral nos 5 dias sseguintes à última publicação da coonvocatória, juntamentee
com a informaçção que de
eva acompa nhar a proposta de de
eliberação, seguindo‐se
e os demaiss
p
no artigo 23.º‐‐B, n.º 3 do Código
C
de Va
alores Mobilliários e no artigo
a
378.º,,
proccedimentos previstos
n.º 4 do Código das
d Sociedad
des Comerciaais.

A
Geral:
G
V. Particcipação na Assembleia

1. Apen
nas poderá participar na Assembbleia e aí discutir e votar
v
quem
m, na data de registo,,
correespondente às 0 horas (GMT)
(
do diaa 22 de maio
o de 2017, fo
or titular de ações que lhe confiram
m
pelo
o menos um voto.
v

da ação correesponde um voto.
2. A cad
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3. Quem
m pretender participar na Assemblei a Geral deve
erá declará‐lo
o, por escritoo, até ao dia
a 21 de maio
o
de 20017, ao Presidente da Mesa da Asse mbleia Geraal (para a sed
de social, em
m Lagoas Parrk, Edifício 2,,
2740‐265 Porto Salvo,
S
ou porr correio ele trónico paraa o endereço
o assembleiaageral@teixe
eiraduarte.ptt
ualizado esteeja aberta. A Sociedadee
e ao intermediárrio financeiro onde a coonta de registo individu
onibiliza no seu site (www.teixeiradduarte.pt) minutas
m
desttes documenntos a preencher peloss
dispo
Senhores Acionistas para este
es efeitos.

ntermediários financeiross que sejam informadoss da intenção
o dos seus cclientes em participarem
p
m
4. Os in
d dia 22 dee
na Asssembleia Geral devem enviar ao PPresidente daa respetiva mesa, até à s 23h59m do
maio de 2017, in
nformação relativa ao nnúmeros de ações registtadas em noome do seu cliente com
m
d
de re
egisto, poddendo, paraa o efeito
o, utilizar
referência à data

o
o correio eletrónico

@teixeiraduarte.pt).
(assembleiageral@

d ações em
m momento
o posterior à
5. O exeercício destees direitos não é prejudiicado pela transmissão das
data de registo, nem depend
de do bloqu eio das messmas entre aquela
a
data e a data da Assembleiaa
Gerall.

n Assembleeia Geral e transmitir a
No eentanto, queem tiver decclarado a inntenção de participar na
titulaaridade das ações entrre a data dde registo e o fim da
a Assembleiia, deverá comunicá‐lo
o
imediatamente ao Presidente
e da Mesa e à CMVM.

VI. Repreesentação:

r
paara agrupam
mento ou re
epresentaçãoo dos Acionistas são oss
1. Os fformalismos e demais requisitos
estabelecidos no
o Artigo 13.º dos Estatuutos e na Le
ei, nomeadam
mente no arrtigo 23.º do
o Código dee
ores Mobiliárrios, devendo
o os Senhorees Acionistass entregar ao
o Presidentee da Mesa da
a Assembleiaa
Valo
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Geraal o respetivvo documento de repressentação, re
emetido para a sede so cial, por corrreio ou porr
correeio eletrónicco (assembleiageral@teeixeiraduarte
e.pt), até trê
ês dias de caalendário an
ntes da dataa
desiggnada para a respetiva reunião da Asssembleia, ou
o seja, até ao dia 24 de m
maio de 2017.

ponibiliza aoss Senhores A
Acionistas um
m formulário
o de instrum
mento de rep
presentação,,
A Socciedade disp
no síttio da Internet (www.teixxeiraduarte. pt) ou na sed
de social, durante o horáário de exped
diente.

2. Para eventual rep
presentação de mais de cinco Acioniistas em Assembleia Gerral dever‐se‐‐ão respeitarr
os previstos nos artigos 381.º do Có
ódigo das Socciedades Com
merciais e 23.º, n.º 3 do
o
aindaa os requisito
Códiggo de Valores Mobiliárioss.

VII.

EExercício de Direito de Voto:
V

1. A cada ação corrresponde um
m voto.

ue, a título profissional,
p
detenham as ações em
m nome próóprio mas por conta dee
2. Os Acionistas qu
v
em sen
ntido diversoo com as suaas ações, desde que, parra além de cumprirem
c
o
clienttes, podem votar
dispo
osto na secçãão V, apresentem ao Preesidente da Mesa,
M
no me
esmo prazo, com recurso
o a meios dee
provaa suficientes e proporcionais:
a)

A identificação de cada cliente
c
e o núúmero de ações a votar por
p sua cont a;

b)

A
As instruçõees de voto, específicas ppara cada ponto
p
da Ordem de Tra balhos, dadas por cadaa

clientte.
3. Os A
Acionistas co
om direito a voto que pretendam exercê‐lo por
p corresp ondência, deverão,
d
em
m
primeeiro lugar, deemonstrar esssa sua qualiidade, nos te
ermos da seccção V supraa.

4. Além de cumprireem todas as condições e prazos acim
ma referidos para demonnstrar essa qualidade
q
dee
nistas com direito a vo
oto, deverãoo fazer chegar carta dirigida ao PPresidente da
d Mesa daa
Acion
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Assem
mbleia Geral e que seja recebida na sede social ‐ Lagoas Parrk, Edifício 2,, 2740‐265 Porto
P
Salvo ‐
até ààs 17 horas do dia 26 de maio de 22017, nela expressando
e
o seu propóósito de exe
ercício dessee
direitto e indicand
do a sua identificação (nnome ou den
nominação completos
c
e número do documento
o
de id
dentificação), domicílio e número dee ações de que são titu
ulares, o quaal será confe
erido com o
entreetanto certifficado pela instituição ffinanceira onde as messmas estão inscritas, se
endo este o
prevaalecente.

5. Tal caarta deverá ainda conte
er a assinatuura do Acion
nista ou de quem
q
o vinccule reconhe
ecida ou, no
o
caso de pessoas singulares, acompanhad
a
da de fotocó
ópia legível do
d seu Bilhette de Identid
dade/Cartão
o
o que o substtitua.
de Cidadão ou dee documento

ncluirão, em envelopes ffechados, as declaraçõess
6. Juntaamente com a mencionada carta, os Acionistas in
do seeu voto quaanto a cada
a um dos ppontos da Ordem
O
de Trabalhos, dee forma esp
pecificada e
inequ
uívoca, seguiidas da sua assinatura
a
apposta de mo
odo idêntico ao que conssta da carta de remessa,,
devendo tais envvelopes trazzer a anotaçção: “Contém declaraçã
ão de voto sobre o ponto número
o
mero respetiivo) da Orde m de Trabalhos”.
(indiccação do núm

os procedimentos acimaa indicados, a Sociedade disponibilizaa minutas de carta e do
o
7. Para execução do
n seu sítio da Internet ((www.teixeiraduarte.pt) e na sua sedde social, em
m horário dee
bolettim de voto no
exped
diente.

nvelopes con
ntendo as de
eclarações d e voto emitiidas nos term
mos acima ddescritos serã
ão abertos e
8. Os en
consiiderados pelo Presidente
e da Mesa dda Assemble
eia Geral no momento dda votação do
d respetivo
o
o da Ordem de Trabalho
os, valendo como não emitidos
e
os votos
v
incluíddos em declarações não
o
ponto
aceitees.

otos por corrrespondência valem com
mo votos ne
egativos em relação a prropostas de deliberação
o
9. Os vo
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apressentadas ulteeriormente à sua emiss ão.

presença na Assembleia
a Geral doo Acionista que tenha exercido o direito de voto porr
10. A p
correespondênciaa determina a revogaçãoo do voto anttes dessa forma expressoo.

utenticidade do voto por correspondêência, a sua confidencialidade até aoo momento da
d votação e
11. A au
o resspetivo proccessamento serão
s
asseguurados pelo Presidente
P
da Mesa da A
Assembleia Geral.
G

mentos ou in
nformações aadicionais qu
ue os Senhorres Acionistaas entendam necessárioss
Quaisquer esclarecim
o ser prestaados pelo Gabinete
G
dee Apoio ao
o Investidor,, através ddo endereço
o eletrónico
o
poderão
assembleiageral@teeixeiraduarte
e.pt, pelo núm
mero de fax 21 791 24 21 ou pelo tellefone 21 79
91 24 15, nass
horas dee expedientee.
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