TEIXEEIRA DUARTEE, S.A.
SOCCIEDADE ABEERTA
Sede: Ed
difício 2 – La goas Park – Porto Salvo – Oeiras
Capital Soocial: € 210.0
000.000,00
Pessoa Cooletiva n.º 50
09.234.526
M
Matriculada sob o mesm
mo número nna Conservattória do Registo Comerccial de Cascais

ASSSEMBLEIA GEERAL

CONVOCATÓRIA

Em cum
mprimento daas disposições legais e eestatutárias,, são convoccados os Sennhores Acionistas da
sociedad
de aberta "TEEIXEIRA DUA
ARTE, S.A." p ara reunirem
m em Assembleia Geral, nno próximo dia 27 de
maio de 2017, pelas 11:00 horas.

ma a proporccionar melho
ores condiçõões aos Senh
hores Acionisstas, a reuniião terá luga
ar junto à
Por form
sede soccial no Centtro de Congrressos do “LLagoas Park””, sito na Ru
ua Encosta dda Lagoas, em
e Porto
Salvo, Oeeiras.

m de trabalh
hos:
I. A Asssembleia Geral tem a segguinte ordem
1.º D
Deliberar sobre o relató
ório de gestãão e as contaas, no âmbitto individuall e consolida
ado, bem
ccomo sobre o relatório sobre o govverno da socciedade, todos eles relattivos ao exe
ercício de
22016;
2.º D
Deliberar sobre a propossta de aplicaçção de resulttados;
3.º P
Proceder à apreciação
a
ge
eral da admi nistração e fiscalização
f
da
d Sociedadee;
4.º D
Deliberar sobre a declara
ação sobre a política de remuneraçõ
r
es dos órgãoos de administração e
ffiscalização;
5.º D
Deliberar, ao
o abrigo do disposto
d
no A
Artigo 489.º do Código das
d Sociedaddes Comercia
ais, sobre
a relação de grupo com a sociedade em relação de
d domínio total,
t
“Lagoaas Park, S.A.””; e
6.º D
Deliberar sobre a aquisiçção e alienaçção de ações próprias.
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II. Informações Prévvias:
mos do dispo
osto no n.º 2 do artigo 221.º‐C do Có
ódigo de Valo
ores Mobiliáários, a partir da data
Nos term
da publiicação destaa convocatória, são facuultados à co
onsulta dos Senhores A
Acionistas no
o sítio da
Internet (www.teixeeiraduarte.ptt) e igualmennte na sede social, dura
ante o horárrio de exped
diente, os
eparatória pprevistos no
o artigo 289
9.º do Códdigo das So
ociedades
elementtos de informação pre
Comerciais e no n.º 1 do artigo 21.º‐C do CCódigo dos Valores
V
Mobiliários, incluuindo o texto
o integral
umentos e propostas a apresentar à Assembleia Geral, conhe
ecidos da Socciedade nestta data.
dos docu

Os documentos de prestação
p
de contas ficam
m à disposiçãão dos Senho
ores Acionisttas nos locaiss e meios
ndicados e ainda
a
no Sisttema de Diffusão de Informação (SD
DI) da Comisssão do Mercado de
acima in
Valores Mobiliários.

III. Informações em Assembleia Geral:
nhores Acioonistas pode
erão requerrer que lhees sejam prestadas
p
Na Asseembleia Geeral, os Sen
informaçções verdadeeiras, completas e eluciddativas que lhes permitam formar oppinião fundamentada
O dever de informaçã
sobre os assuntos sujeitos a deliberação.
d
ão abrange as relações entre a
de e outras sociedades
s
com ela coligaadas.
Sociedad

As inform
mações acim
ma indicadass devem ser prestadas pelo
p
órgão da
d Sociedadee que para tal
t esteja
habilitad
do e só podeem ser recussadas se a suua prestação
o puder ocasionar grave prejuízo à Sociedade
ou a outtra sociedadee com ela coligada, ou a vviolação de segredo
s
imposto por Lei .

ntos na orde
em do dia:
IV. Inclussão de assun
Os Senhores Acionistas que posssuam, sós ouu agrupados nos termos da Lei, açõees correspondentes a,
pelo menos, 2% do capital
c
social podem reqquerer a inclu
usão de assu
untos na orddem do dia, mediante
m
mento dirigid
do, por escritto, ao Presiddente da Messa da Assembleia Geral nnos 5 dias seguintes à
requerim
última p
publicação daa presente convocatória
c
a, desde que
e o requerimento seja accompanhado
o de uma
propostaa de delibeeração para cada assunnto cuja incclusão se re
equeira, segguindo‐se oss demais
procedim
mentos prevvistos na alín
nea c) do n.ºº 2 do artigo
o 23.º‐A do Código
C
dos V
Valores Mob
biliários e
nos n.ºs 3 e 4 do artiigo 378.º do Código das SSociedades Comerciais.
C
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V. Apressentação de
e propostas de
d deliberaç ão:
Os Senhores Acionistas que posssuam, sós ouu agrupados nos termos da Lei, açõees correspondentes a,
pelo meenos, 2% do capital socia
al podem reequerer a incclusão de prropostas de deliberação relativas
aos assu
untos constantes da orde
em de trabaalhos acima indicada
i
ou a esta aditaddos. O requerimento
deve serr dirigido, por escrito, ao
a Presidentte da Mesa da Assemble
eia Geral noos 5 dias segguintes à
última p
publicação daa presente convocatória , juntamente
e com a info
ormação quee deva acompanhar a
propostaa de deliberação, seguin
ndo‐se os deemais proced
dimentos previstos no nn.º 3 do artiggo 23.º‐B
do Códiggo de Valores Mobiliárioss.

A
Geral:
G
VI. Particcipação na Assembleia
Pode participar na Assembleia
A
e aí discutir e votar apenas quem, na data de reggisto, corresp
pondente
às 0 horras (GMT) do
o dia 22 de maio de 20017, for titular de ações que lhe connfiram direitto a pelo
menos u
um voto, reco
ordando‐se a este propóósito que a caada ação corrresponde um
m voto.

p escrito, aaté ao dia 21
1 de maio
Quem pretender parrticipar na Assembleia G eral deverá declará‐lo, por
nte da Mesa
a da Assemb leia Geral (p
para a sede social,
s
em Laagoas Park, Edifício
E
2,
de 2017, ao Presiden
e
asssembleiageraal@teixeirad
duarte.pt)
2740‐265 Porto Salvo, ou por correio eletrónnico para o endereço
o
a contaa de registo
o individualizzado esteja aberta. A Sociedade
e ao inttermediário financeiro onde
disponib
biliza no seu
u site (www
w.teixeiraduaarte.pt) minu
utas destes documentoss a preench
her pelos
Senhorees Acionistas para estes efeitos.
e

ue sejam infformados daa intenção do
os seus clienntes em partticiparem
Os intermediários financeiros qu
mbleia Geraal devem envviar ao Pres idente da re
espetiva Mesa, até às 2 3h59m do dia
d 22 de
na Assem
maio dee 2017, inforrmação relativa ao núm
mero de ações registada
as em nomee do seu clie
ente com
referênccia à dataa de regissto, podenddo, para o efeito, utilizar o

correio eletrónico
e

(assemb
bleiageral@teeixeiraduarte
e.pt).

Ao abriggo da legislaação atualmente em viggor, o exerccício destes direitos nãoo é prejudicado pela
transmisssão das açõ
ões em mom
mento posteerior à data de registo, nem depennde do bloq
queio das
mesmas entre aquela data e a da
ata da Assem
mbleia Geral..
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No entaanto, quem tiver declarrado a intennção de parrticipar na Assembleia
A
G
Geral e tran
nsmitir a
titularidaade das ações entre a data de registo e o fim da Assembleia,
A
deverá com
municá‐lo
imediataamente ao Presidente da
a Mesa e à Coomissão de Mercado
M
de Valores Mobbiliários.

VII.

R
Representaçção:

Os form
malismos e demais
d
requ
uisitos para agrupamentto ou representação doos Acionistas são os
estabeleecidos no Arttigo 13.º dos Estatutos e na Lei, no
omeadamentte no artigo 380.º do Có
ódigo das
Sociedad
des Comerciiais e no artigo 23.º doo Código de
e Valores Mobiliários, d evendo os Senhores
S
Acionistaas entregar ao Preside
ente da Meesa da Asse
embleia Geral o respeetivo docum
mento de
represen
ntação, rem
metido parra a sedee social, por
p
correio ou por

correio eletrónico
e

(assemb
bleiageral@teeixeiraduarte
e.pt), até trrês dias de calendário antes
a
da da ta designada para a
respetivaa reunião daa Assembleia, ou seja, atéé ao dia 24 de
d maio de 2017.

dade disponiibiliza aos Se
enhores Acioonistas um fo
ormulário de
e instrumentto de repressentação,
A Socied
no sítio d
da Internet (www.teixeir
(
raduarte.pt) ou na sede social,
s
duran
nte o horárioo de expedien
nte.

Para eveentual repressentação de mais de cin co Acionistas em Assembleia Geral ddever‐se‐ão respeitar
ainda oss requisitos previstos no
o artigo 3811.º do Códiggo das Sociedades Comeerciais e no n.º 3 do
artigo 233.º‐B do Código de Valores Mobiliárioos.

VIII.

EExercício de Direito de Voto:
V

A cada aação correspo
onde um votto.

nistas que, a título profissional, deetenham as ações em nome
n
própri o mas por conta de
Os Acion
clientes, podem votaar em sentid
do diverso coom as suas ações, desde que, para allém de cump
prirem os
os para partiicipação nestta Assembleeia Geral, aprresentem ao
o Presidente da Mesa, no
o mesmo
requisito
prazo, co
om recurso a meios de prova suficienntes e propo
orcionais:
a) A identificação dee cada clientte e o númerro de ações a votar por sua conta; e
b) As in
nstruções dee voto, espe
ecíficas para cada ponto
o da Ordem
m de Trabalhhos, dadas por cada
clientte.
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Ao abriggo das dispossições legais e do Artigo 13.º dos Esttatutos, o dirreito de votoo poderá ser exercido
por correespondênciaa, nos seguin
ntes termos:
a) Os A
Acionistas co
om direito a voto quee pretendam
m exercê‐lo por corresppondência, além de
cump
prirem todass as condiçõ
ões e prazoss acima refe
eridos para demonstrar essa sua qualidade,
deverão fazer ch
hegar carta dirigida ao Presidente da Mesa da
d Assembleeia Geral e que seja
bida na sede social ‐ Lago
oas Park, Ediifício 2, 2740
0‐265 Porto Salvo ‐, até ààs 17 horas do
d dia 26
receb
de m
maio de 2017
7, nela expre
essando o seeu propósito de exercício
o desse direiito e indican
ndo a sua
identtificação (no
ome ou den
nominação ccompletos e número do documentto de identtificação),
domicílio e núm
mero de açõe
es de que ssão titularess, o qual se
erá conferidoo com o en
ntretanto
nstituição fin
nanceira ondde as mesmaas estão insccritas, sendo este o prevalecente.
certifficado pela in
Tal caarta deverá ainda conterr a assinaturra do Acionissta ou de quem o vinculee reconhecid
da ou, no
caso de pesso
oas singularres, acomppanhada de
e fotocópia legível ddo seu Bilhete de
e o substitua. Juntamentte com a mencionada
Identtidade/Cartão de Cidadão ou de doc umento que
carta, os Acionisttas incluirão,, em enveloppes fechados, as declara
ações do seuu voto quantto a cada
dos pontos da
d Ordem de
d Trabalhoss, de forma especificada
a e inequívooca, seguida
as da sua
um d
assinatura apostaa de modo id
dêntico ao qque consta da
d carta de remessa,
r
devvendo tais envelopes
e
o número (inndicação do
o número
trazer a anotação: “Contém declaração de voto sobre o ponto
dem de Traba
alhos”;
respeetivo) da Ord
b) Para execução do
os procedimentos acimaa indicados, a Sociedade disponibilizza minutas de carta e
oletim de vo
oto no seu sítio da Interrnet (www.te
eixeiraduarte
e.pt) e na seede social, durante
d
o
do bo
perío
odo de exped
diente;
c) Os en
nvelopes con
ntendo as de
eclarações dee voto emitid
das nos term
mos acima deescritos serão
o abertos
e con
nsiderados pelo Preside
ente da Meesa da Asse
embleia Gera
al no momeento da vottação do
respeetivo ponto da Ordem de Trabalhoos, valendo como não emitidos oss votos inclu
uídos em
declaarações não aceites;
a
d) Os vo
otos por corrrespondência
a valem com
mo votos negativos em re
elação a proppostas de deliberação
apressentadas ulteeriormente à sua emissã o;
e) A preesença ou reepresentação
o na Assembbleia Geral do
d Acionista que tenha eexercido o direito
d
de
voto por correspo
ondência dettermina a reevogação do voto antes dessa
d
forma eexpresso;
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f) A autenticidade do voto po
or corresponndência, a sua
s confidencialidade aaté ao mom
mento da
votaçção e o respeetivo processsamento serrão asseguraados pelo Presidente da Mesa da Asssembleia
Gerall.

Lagoas Paark, 27 de abril de 2017
O PRE
ESIDENTE DA
A MESA DA ASSEMBLEIA
A
GERAL

______
______________________
__________
_______
Rogério PPaulo Castan
nho Alves
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