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COMUNICADO 

- Informação Privilegiada - 

 

Teixeira Duarte celebrou um contrato para alienação de 90% da sua participada TDHOSP 

- Gestão de Edifício Hospitalar, S.A., com impacto nos capitais próprios de cerca de 19 

milhões de euros, permitindo uma redução do passivo do Grupo em 75 milhões de 

euros. 

 

 

A “TEIXEIRA DUARTE, S.A.” informa que a sociedade por si dominada a 100%, "TEIXEIRA 

DUARTE - Engenharia e Construções, S.A." (TD-EC) celebrou no dia 9 de abril de 2018 um 

contrato com subsidiárias de um fundo de investimento gerido pela sociedade gestora 3i 

Investments plc(1) para alienação de 90% do capital social da "TDHOSP - Gestão de Edifício 

Hospitalar, S.A." (TDHOSP). 

A TDHOSP é uma sociedade detida a 100% pela TD-EC e é titular da concessão para a gestão do 

edifício do Hospital de Cascais. 

A transmissão tem como condição suspensiva, para além da obtenção do consentimento da 

própria TDHOSP, a obtenção de autorização por parte do estado português, enquanto entidade 

concedente, e das entidades financiadoras da concessão, o que se estima que ocorra até 30 de 

julho de 2018. 

O preço global definido para a operação, incluindo a transmissão das ações e dos direitos de 

crédito existentes sobre a TDHOSP, é de cerca de 19,4 milhões de euros. 

                                                 
(1) A 3i Investments plc é uma sociedade gestora internacional de primeira linha, admitida à negociação na London 
Stock Exchange, orientada para os mercados de Private Equity e de Infraestruturas. A 3i constituiu recentemente 
um fundo de € 456.000.000,00 orientado para o investimento em projetos PPP por toda a Europa. Para mais 
informações consulte: www.3i.com.  

http://www.3i.com/
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A realização desta operação terá um impacto nas contas da "Teixeira Duarte, S.A." de 2018 nos 

capitais próprios de cerca de 19 milhões de euros, permitindo uma redução do passivo do 

Grupo em cerca de 75 milhões de euros. 

A Sociedade do Grupo Teixeira Duarte, “TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.” 

prosseguirá com a prestação de serviços de gestão, manutenção de instalações e equipamentos 

e assistência técnica a este edifício hospitalar nos mesmos termos que os atualmente em vigor. 

 
12 de abril de 2018 

O Representante para as Relações com o Mercado, 
_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


