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COMUNICADO 

- Retificação de comunicação emitida em 21 de agosto de 2017 sobre transação 

por entidade estritamente relacionada com dirigentes - 

 

Nos termos e para os efeitos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, procedemos à 

divulgação de teor da comunicação recebida de TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A., que aqui se reproduz: 

 

“Constatámos que, aquando da nossa comunicação do passado dia 21 de agosto, indicámos, 

por lapso, no nosso modelo de notificação e divulgação pública uma operação de transmissão 

de ações a mais do que aquelas que efetivamente tínhamos realizado, nomeadamente a 

última das cinco ali indicadas como efetuadas dia 18 de agosto, na qual reportámos ter 

transmitido 10.000 ações ao preço de 0,348€. 

Com efeito, no dia 18 de agosto tínhamos transacionado – à semelhança dos demais dias – 

10.000 ações representativas do capital social da "Teixeira Duarte, S.A." e não 20.000 como – 

com a indevida soma dessa outra última operação – ali indicámos. 

Consequentemente, referimos que após essas operações a TDSGPS havia passado a ser titular 

de 202.960.000 ações representativas do capital social da "Teixeira Duarte, S.A.", quando, na 

realidade, a partir desse dia 18 de agosto, ela havia passado a ser titular de 202.970.000 

ações representativas do capital social da "Teixeira Duarte, S.A.". 

Face ao exposto, remetemos em anexo novo “modelo de notificação e divulgação pública 

pelas pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas”, elaborado em conformidade com o estabelecido no Regulamento de Execução (UE) 

2016/523 da Comissão, de 10 de março de 2016, com todas as demais operações ali 

repetidamente indicadas, sem qualquer alteração ao antes divulgado, mas excluindo aquela 

última operação de transmissão de 10.000 ações da "Teixeira Duarte, S.A." no dia 18 de 

agosto, modelo este que solicitamos que, para todos os devidos e legais efeitos, substitua o 

anteriormente por nós comunicado dia 21 de agosto de 2017.” 

- Fim de citação - 
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Junta-se também a este comunicado, dele fazendo parte integrante, o anexo recebido da mencionada 

TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e acima referenciado. 

 

Lagoas Park, 28 de agosto de 2017 

 

O Representante para as Relações com o Mercado,  

José Pedro Cobra Ferreira 

 
Em Anexo: 1 documento. 






