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COMUNICADO 

- Transação de ações por entidade estreitamente 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: 

 

A “Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.” (TDSGPS) 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 estreitamente relacionada com os administradores da 

"Teixeira Duarte, S.A." Senhores Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte e Dr. Manuel Maria 

Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, uma vez que estes são também administradores da 

própria TDSGPS. 

 

Face ao exposto, é em cumprimento daquele normativo, do número 1 do artigo 248.º-B do 

Código dos Valores Mobiliários e dos demais aplicáveis que a TDSGPS vem informar V.Ex.ªs que 

nesta data celebrou contrato de permuta de ações, através do qual alienou, ao abrigo de 

previa deliberação tomada nos termos da Lei e dos Estatutos, 8.000 ações próprias à “PACIM - 

GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDA.” (PACIM), e adquiriu, em troca, 280.000 ações 

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

 

A aquisição das 280.000 ações da "Teixeira Duarte, S.A." pela TDSGPS é reportada a V.Ex.ªs 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 aqui se anexa. 

 

Mais informamos que, após a aludida operação de permuta de ações, a TDSGPS passou a ser 

titular, a 25 de março de 2019, de 202.481.978 ações da "Teixeira Duarte, S.A.". 

- 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, 25 de março de 2019 

O Representante para as Relações com o Mercado,  

José Pedro Cobra Ferreira 

 

Em Anexo: 1 documento. 
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