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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pelo Conselho de Administração da EMPRESA TÊXTEIL NORTENHA, S.A. (a Entidade 

Emitente), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante 

designado por Millennium bcp ou Millennium investment banking, Líder, Agente e Instituição 

Registadora, a proceder à sua divulgação. 

 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Emitente. Em 

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, ou 

garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Millennium investment 

banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa 

de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à 

oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual depende 

exclusivamente do critério dos investidores. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, 

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Emitente, nos prazos e nas condições 

previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 

 

A Emitente não dispõe de notação de risco (Rating) atribuída por empresa registada na 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não tendo também sido solicitada notação de 

Rating para as emissões a realizar ao abrigo do presente Programa. 
 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também assume 

as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A. garante a 

subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Emitente poderão ser consultados na respectiva sede. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

 

 

Augusto F. C. Barbosa 

 

 

Telefone: 252 309 460 

Fax: 252 309 560 

Email: augusto_barbosa@textilnortenha.pt 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
Emitente: EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A. 

Montante Máximo do Programa: € 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil euros), 

obrigando-se a EMITENTE a observar os limites máximos 

de emissão previstos no n.º 2, do artigo 2º do Decreto-

Lei n.º 69/2004, de 25 de Março. 

Prazo do Programa: 5 anos menos um dia, isto é até 24 de Outubro de 2012, 

sem prejuízo de qualquer uma das Partes poder 

denunciar o Contrato, produzindo efeitos em 24 de 

Outubro de cada ano, mediante comunicação escrita 

com uma antecedência de 45 dias do termo do período 

anual em causa. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial com garantia 

de subscrição e garantia de reembolso, por subscrição 

particular. Emissões em contínuo, de acordo com as 

necessidades financeiras da EMITENTE, não podendo o 

somatório dos montantes emitidos e não amortizados 

exceder, em momento algum, o MONTANTE MÁXIMO DO 

PROGRAMA. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com VALOR NOMINAL 

de € 50.000 cada um, com representação escritural. 

Garantia de Subscrição e de 

Reembolso: As EMISSÕES de PAPEL COMERCIAL efectuadas ao abrigo 

do presente PROGRAMA serão tomadas firme e 

garantidas totalmente pelo Millennium bcp. 

Prazo das Emissões:  De acordo com a opção da EMITENTE, o PAPEL 

COMERCIAL será emitido com PRAZOS DE EMISSÃO 

variáveis entre 1, 3 e 6 meses, mas observando sempre 

o último dia de vigência do PROGRAMA. 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento: 1. Colocação Directa: 

Montantes mínimos de € 1.000.000 e múltiplos de € 

500.000. 

- No 3º DIA ÚTIL anterior à data de cada EMISSÃO: 
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- até às 15H00 - a EMITENTE informará o AGENTE da 

data, montante e PRAZO DA EMISSÃO pretendida 

colocar; 

- até às 10H30 do 2º DIA ÚTIL anterior à data de cada 

EMISSÃO, o AGENTE poderá apresentar à EMITENTE 

propostas de colocação directa, com indicação expressa 

da taxa de juro e do valor nominal da emissão que 

pretendem subscrever; 

- até às 11H00 do 2º DIA ÚTIL anterior à data de cada 

EMISSÃO, a EMITENTE informará o AGENTE das 

propostas que aceita; 

- No caso das propostas aceites não perfazerem o 

VALOR NOMINAL da EMISSÃO pretendida colocar, por 

opção da EMITENTE, o Millennium bcp subscreverá a 

parcela da EMISSÃO não colocada à TAXA DE 

INTERVENÇÃO. 

2. Colocação por Leilão: 

Montantes mínimos de € 2.500.000 e múltiplos de € 

500.000. 

- No 5º DIA ÚTIL anterior à data de cada EMISSÃO: 

- até às 12H00, a EMITENTE informará o AGENTE da 

data, montante e PRAZO DA EMISSÃO pretendida 

colocar; 

- até às 15H00 do 4º DIA ÚTIL anterior à DATA DE 

EMISSÃO, o AGENTE convidará outras entidades 

financeiras a apresentarem propostas de subscrição dos 

títulos em leilão a realizar às 11H30 do 2º DIA ÚTIL 

anterior à DATA DE EMISSÃO; 

- serão aceites preferencialmente as propostas que 

apresentem a Taxa de Juro mais baixa e eliminadas 

aquelas em que a Taxa de Juro exceda a TAXA DE 

INTERVENÇÃO; 

- se, pela aplicação do disposto no parágrafo anterior, 

houver excesso de oferta relativamente ao VALOR 

NOMINAL da EMISSÃO em causa, proceder-se-á a rateio 

proporcional entre as últimas propostas (com igual Taxa 

de Juro) aceites nos termos do parágrafo anterior; 
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- no caso de as propostas apresentadas não perfazerem 

o VALOR NOMINAL da EMISSÃO pretendida colocar o 

Millennium bcp subscreverá a parcela não colocada da 

EMISSÃO à TAXA DE INTERVENÇÃO. 

Taxa de Juro: Os valores mobiliários serão emitidos às taxas fixas 

resultantes de cada colocação ou à TAXA DE 

INTERVENÇÃO, quando tomados firme. 

Taxa de Intervenção: Será igual à taxa EURIBOR do PRAZO DA EMISSÃO, 

calculada na Base Actual/360, em vigor no segundo DIA 

ÚTIL anterior à data de cada EMISSÃO, para esses 

mesmos prazos, acrescida de 1,00%. 

Por EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) entende-se 

a média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, calculada na Base Actual/360, 

e divulgada em Dias Úteis TARGET através da Reuters 

(na página "EURIBOR=") ou outra Agência que, para o 

efeito, a substitua, cerca das 11 horas CET (Central 

European Time). Para este efeito, são considerados 

"Dias Úteis TARGET" aqueles dias em que o sistema de 

pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos a desconto 

(desconto por dentro), sendo os juros calculados na 

Base Actual/360. 

O preço de subscrição do PAPEL COMERCIAL será o que 

resultar da seguinte fórmula: 

PS = VN / ( 1 + T * D/36000) 

em que: 

PS = Preço de Subscrição 

VN = VALOR NOMINAL 

T = Taxa de Juro , a aplicar à parcela da  

EMISSÃO em causa 

D = PRAZO DA EMISSÃO expresso em número  

de dias. 

Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada 

EMISSÃO. 
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Reembolso: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado ao 

VALOR NOMINAL, na data de reembolso de cada 

EMISSÃO. 

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer EMISSÃO, coincidir com 

um Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse 

pagamento passará a dever ser realizado no DIA ÚTIL 

imediatamente seguinte, excepto se este dia for já do 

mês de calendário subsequente, caso em que esse 

pagamento deverá ser realizado no DIA ÚTIL 

imediatamente anterior. 

Outras Condições:  Pari Passu, Negative Pledge 

Vencimento antecipado:  Os titulares de valores mobiliários representativos de 

qualquer emissão ou o Millennium bcp, quer enquanto 

parte do Contrato quer enquanto titular de valores 

mobiliários representativos de qualquer emissão poderá, 

mediante notificação escrita à EMITENTE, resolver o 

PROGRAMA, ficando totalmente desonerado das 

obrigações por si assumidas perante a EMITENTE, e 

considerando-se automaticamente vencidas todas as 

obrigações perante si assumidas pela EMITENTE, sendo 

exigível o seu imediato cumprimento, sempre que se 

verifique qualquer uma das seguintes situações: 

  a) se a EMITENTE não pagar, na data-valor prevista, 

qualquer uma das EMISSÕES e/ou qualquer outro 

montante devido por força do PROGRAMA, comissões e 

outros encargos para si decorrentes do Contrato; 

  b) se a EMITENTE entrar em mora perante Instituições 

de Crédito no pagamento de quaisquer obrigações 

resultantes de empréstimos, outras facilidades de 

crédito ou outros compromissos com incidência 

financeira, contraídos junto do sistema financeiro 

português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de 

obrigações decorrentes de emissões de valores 

monetários ou mobiliários de qualquer natureza; 

c) se as declarações e garantias prestadas pela 

EMITENTE se revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, 

no todo ou em parte; 
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d) se a EMITENTE incumprir qualquer uma das suas 

obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

e) se a EMITENTE não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta Ficha 

Técnica. 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Regime Fiscal: Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 

serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação 

a uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que a 

matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 

colectável total do titular exceda aquele montante; 

sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é 

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 

qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao 

excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao montante 

assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à 

taxa máxima de 1,5% calculada sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC. 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

taxa de 20%, a título de pagamento por conta do imposto 

devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial 

auferidos por pessoas singulares residentes em Portugal 

são tributados por retenção na fonte à taxa liberatória 

de 20%, excepto no caso de opção pelo englobamento 

em que a tributação final variará entre 0 e 42%. 
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Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS:  Residentes e não residentes: as mais-valias realizadas 

na transmissão de títulos de dívida de curto prazo estão 

excluídas de tributação. 

Em sede de IRC:  Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a 

formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes: As mais-valias estão isentas de IRC, nos 

termos do artigo 26º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Legislação Aplicável: Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2004, de 

25 de Março, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e o 

Regulamento nº1/2004, da CMVM. 
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III – INFORMAÇÕES SOBRE A EMITENTE 

 
Elementos de Identificação 

 

Denominação Social:  EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A. 

Objecto Social:  A empresa tem por objecto social a “comercialização e 

industrialização de produtos têxteis e seus sub produtos, bem 

como a prestação de serviços com ele relacionados.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão  

sob o n.º 500283630 

Pessoa Colectiva:   500 283 630 

Capital Social:   € 5.500.000 

Sede Social:   Rua de Prazins, n.º 60, Avidos – Vila Nova de Famalicão 

CAE:    13910 (Rev. 3) 

 

Constituição e Capital 

 

A EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A. foi constituída em 16 de Janeiro de 1954. 

 

Actualmente, o seu capital social é de € 5.500.000, representado por 1.100.000 acções com o 

valor nominal de € 5,00 cada uma. 

 

Principais instalações 

 

A EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A. tem as principais instalações na Rua de Prazins, n.º60, 

Avidos – Vila Nova de Famalicão (Sede). 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 

 

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da EMPRESA TÊXTIL 

NORTENHA, S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham influência 

significativa para a sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 

 

A composição actual dos órgãos sociais da EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A. é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente:   Joaquim Martins de Almeida 
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Secretário:    Carlos Paulo Oliever Branco 

 

Conselho de Administração 

Presidente:   Carlos Gabriel Mateus Branco 

Vogal:    Johanna Annie Oliever 

 

Fiscal Único 

Efectivo:  UHY – A. Paredes & Associados, SROC Limitada, SROC n.º164, 

representada por António Francisco Barbosa dos Santos, ROC 

n.º 830 

Suplente:   António Augusto Almeida Trabulo, ROC n.º 1042 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, 

S.A. relativas aos exercícios de 2007, 2008 e de 2009. 
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BALANÇO

Euro

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 227.651,32 273.626,85 386.045,04

Imobilizações corpóreas 5.866.952,00 6.733.175,86 8.266.371,43

Investimentos financeiros 3.805.601,15 3.728.368,72 5.580.287,79

Circulante

Existências 3.222.511,37 2.527.316,00 1.332.042,27

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 1.432.849,21

Dívidas de terceiros - Curto prazo 8.994.223,37 8.703.395,32 3.557.897,28

Depósitos bancários e Caixa 82.086,20 79.724,91 504.321,87

Acréscimos e diferimentos 681.427,60 768.811,00 1.141.896,81

TOTAL DO ACTIVO 24.313.302,22 22.814.418,66 20.768.862,49

Capital Próprio

Capital 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 774.458,34 802.947,67 2.694.260,58

Reservas de reavaliação 3.722.325,16 3.676.908,77 2.083.829,29

Reservas legais 103.154,46 103.154,46 103.154,46

Outras reservas 891.487,13 374.158,00 374.158,00

Resultados Transitados -622.361,15 -16.731,38 

Resultado Líquido do Exercício 133.521,35 -237.652,24 -43.287,11 

Total do Capital Próprio 10.502.585,29 10.219.516,66 10.695.383,84

Passivo

Outras Provisões 430.000,00 230.000,00

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 6.040.162,98 6.964.805,91 6.749.364,54

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 6.445.711,25 4.271.948,69 1.820.901,20

Acréscimos e Diferimentos 1.324.842,70 928.147,40 1.273.212,91

Total do Passivo 13.810.716,93 12.594.902,00 10.073.478,65

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 24.313.302,22 22.814.418,66 20.768.862,49
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2007 2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7.112.747,42 6.619.952,41 3.739.571,00

Fornecimentos e serviços externos 19.392.888,46 14.580.701,55 5.541.183,94

Custos com pessoal 3.529.534,21 3.422.021,82 2.716.568,23

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 557.826,86 529.317,21 532.116,69

Ajustamentos 38.228,54

Impostos 46.887,58 40.283,40 32.878,21

Outros custos operacionais 6.490,00 9.165,96 9.019,04

(A) 30.646.374,53 25.201.442,35 12.609.565,65

Perdas em empresas do grupo e associadas 39.050,70 39.001,49 54.884,84

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros 5.330,94 5.330,94 6.241,87

Juros e custos similares 479.856,51 553.186,74 330.930,02

524.238,15 597.519,17 392.056,73

(C) 31.170.612,68 25.798.961,52 13.001.622,38

Custos e perdas extraordinárias 80.386,37 986.410,50 109.979,95

(E) 31.250.999,05 26.785.372,02 13.111.602,33

Imposto sobre o rendimento do exercício 71.305,69 -71.755,17 -770.184,20 

(G) 31.322.304,74 26.713.616,85 12.341.418,13

Resultado líquido do exercício 133.521,35 -237.652,24 -43.287,11 

Total dos Custos e Perdas 31.455.826,09 26.475.964,61 12.298.131,02

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 31.565.960,67 25.898.508,31 12.244.137,31

Variação da produção -1.125.724,51 -338.553,84 -314.849,67 

Proveitos suplementares 46.091,30 43.652,39 33.147,86

Subsídios à exploração 190.186,46 71.896,57

Outros proveitos e ganhos operacionais 15.036,00 60.000,00 15.000,00

Reversões de amortizações e ajustamentos 91.324,34 15.440,04

(B) 30.782.874,26 25.663.606,86 12.064.772,11

Ganhos em empresas do grupo e associadas 58.993,93 32.605,77 25.757,94

Rendimentos de participações de capital 5.582,51 5.682,33 5.611,89

Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações financeiras 25.082,54 48.753,64

Juros e proveitos similares 312.664,91 249.962,47 91.381,50

377.241,35 288.250,57 122.751,33

(D) 31.160.115,61 25.976.939,97 12.236.277,08

Proveitos e ganhos extraordinários 295.710,48 499.024,64 61.853,94

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 31.455.826,09 26.475.964,61 12.298.131,02

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 136.499,73 462.164,51 -544.793,54 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -146.996,80 -284.186,06 -220.551,76 

Resultados Correntes (D) - (C) -10.497,07 177.978,45 -765.345,30 

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 204.827,04 -309.407,41 -813.471,31 

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 133.521,35 -237.652,24 -43.287,11 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2007 2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 30.309.207,85 27.850.964,48 16.034.212,05

Pagamentos a Fornecedores -29.449.069,89 -25.366.472,86 -12.307.546,33 

Pagamentos ao  Pessoal -2.534.796,03 -2.469.609,23 -2.083.853,91 

Fluxo gerado pelas operações -1.674.658,07 14.882,39 1.642.811,81

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -151.875,76 -136.720,47 -70.458,01 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 2.688.309,66 1.529.040,51 257.375,26

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias 861.775,83 1.407.202,43 1.829.729,06

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 38.116,32 25.910,27 45.350,10

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -85.992,61 -103.361,76 -161.459,69 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 813.899,54 1.329.750,94 1.713.619,47

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 893.423,11 140.023,57 109.568,21

Imobilizações corpóreas 157.912,70 97.770,27 39.689,55

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas -592.688,57 -1.194.050,37 -732.300,07 

Empréstimos concedidos -1.356,00 -112.750,50 -166.025,00 

Fluxos das actividades de investimento (2) 457.291,24 -1.069.007,03 -749.067,31 

Actividades de financ iamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 33.864.257,30 28.859.644,42 15.432.739,30

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -35.188.011,99 -28.524.895,09 -15.692.500,00 

Amortização de contratos de locação financeira -87.147,88 -91.973,54 -6.984,03 

Juros e custos similares -425.076,47 -505.880,99 -273.210,47 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -1.835.979,04 -263.105,20 -539.955,20 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -564.788,26 -2.361,29 424.596,96

Caixa e seus equivalentes no início do período 646.874,46 82.086,20 79.724,91

Caixa e seus equivalentes no fim do período 82.086,20 79.724,91 504.321,87  


