
 

 

COMUNICADO 

- Participação Qualificada - 

Informação sobre transmissão de participação qualificada 

 da IDS, SGPS, S.A. para a IDS VALUE, LDA 

 

A "TEIXEIRA DUARTE, S.A." informa que recebeu no dia 5 de janeiro de 2021, comunicação conjunta da 

IDS VALUE, LDA e IDS, SGPS, S.A. sobre o tema em epígrafe, que agora, nos termos e para os feitos do 

Artigo 17.º do Código de Valores de Mobiliários, se divulgam ao mercado, designadamente uma 

comunicação com o seguinte teor: 

 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento 

n.º 5/2008 da CMVM, a IDS VALUE, LDA e a IDS SGPS, S.A. vêm prestar a seguinte informação: 

 

No dia 5 de Janeiro de 2021, a IDS SGPS, S.A. comunica que deixa de deter desde o dia 30 de 

Dezembro de 2020, uma participação qualificada no Capital Social da Teixeira Duarte, S.A., nos 

termos dos artigos 16º e 20.º do Código dos Valores Mobiliários, tendo sido transferida a 

totalidade da sua participação para a IDS Value, Lda, que passa assim a deter uma participação 

qualificada composta por 10.999.820 acções, representativas de 2,6190 % do Capital Social da 

Teixeira Duarte, S.A. e 2,6190 % dos respectivos direitos de voto. A participação da IDS VALUE, 

LDA., ultrapassa assim, o patamar de 2% a partir de 30 de Dezembro de 2020.” 

-Fim de citação- 

 

Junta-se também a este comunicado, dele fazendo parte integrante, os anexos recebidos das 
mencionadas IDS VALUE, LDA e IDS SGPS, S.A. 

 

Para os devidos efeitos, a “TEIXEIRA DUARTE, S.A.” recorda que o seu capital social é de 210.000.000,00€, 

representado por 420.000.000 de ações com o valor nominal de 0,50€ cada uma e que não é titular de 

quaisquer ações próprias. 

 

Porto Salvo, 6 de janeiro de 2021 

O Representante para as Relações com o Mercado, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 
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