
 
 

 

PAGAMENTO DE DIVIDENDO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 

 

Nos termos legais, avisam-se os senhores accionistas que, de acordo com o deliberado em Assembleia Geral de 
17 de Abril de 2012, se encontra a pagamento, a partir de 17 de Maio de 2012, o dividendo relativo ao exercício 
de 2011, cujos valores abaixo se discriminam: 

 

 

 

 

 

 

 

O agente pagador nomeado para o efeito foi a Caixa Geral de Depósitos. 

 

O pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários de acordo com o 
Regulamento em vigor, visto se tratarem de valores mobiliários escriturais, sob o código MEN AE. 

 

Os Senhores Accionistas abrangidos por qualquer isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRS/IRC de 
que beneficiem, deverão fazer prova de tal facto junto das entidades registadoras ou depositárias das acções, até 
ao dia anterior ao pagamento do dividendo. 

 

Mais se informa que a partir do dia 14 de Maio de 2012, inclusive, as acções serão transaccionadas em bolsa sem 
conferirem direito ao dividendo. 

 

 

Porto, 20 de Abril de 2012 
 
O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO 
LUÍS SILVA 

 

 

Dividendo Bruto EUR  0,11000 

IRS/IRC (25%) EUR  0,02750 

Dividendo líquido EUR  0,08250 
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