
 

 

Página 1 de 1 

COMUNICADO 

- Transação de ações por dirigente - 

 

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

divulgação de teor da comunicação recebida de Pedro Maria Calinho Teixeira Duarte, que aqui se 

reproduz: 

 

A sociedade por mim controlada e da qual sou gerente, “PACIM - GESTÃO E INVESTIMENTOS, 

LDA.” (PACIM) é, de acordo com o estabelecido no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, uma entidade comigo 

estreitamente relacionada. 

Embora fosse propósito dessa entidade adquirir 5.000 ações da "Teixeira Duarte, S.A." no 

passado dia 13 de dezembro, a verdade é que tal operação não foi efetuada pela PACIM mas, 

por lapso, em meu nome próprio. 

Contudo e também por lapso, tal operação foi comunicada, no dia 14 de dezembro, pela 

própria PACIM como tendo sido ela a adquirir as aludidas 5.000 ações no dia 13 de dezembro. 

Face ao exposto, procedi nesta data à alienação de igual número de 5.000 ações da "Teixeira 

Duarte, S.A.", o que informo nos termos constantes do “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 e que junto a esta comunicação. 

Assim sendo, nesta data, voltei a ter o mesmo número de ações da "Teixeira Duarte, S.A." que 

detinha antes do dia 13 de dezembro de 2018, ou seja, 42.000. 

Indiretamente e através da aludida PACIM, detenho ainda nesta data mais 23.000 ações da 

"Teixeira Duarte, S.A.", sendo-me imputadas, nesta data, um total de 65.000 ações da "Teixeira 

Duarte, S.A.".  

Em conformidade com esta minha comunicação, a PACIM procedeu também nesta data a um 

comunicado de retificação da informação antes divulgada sobre as operações de aquisição de 

ações da "Teixeira Duarte, S.A." realizadas dia 13 de dezembro passado. 

- Fim de citação - 

Lagoas Park, 17 de dezembro 2018 

O Representante para as Relações com o Mercado,  

José Pedro Cobra Ferreira 

Em Anexo: 1 documento. 
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