ASSEMBLEIA GERAL DE 26 DE MAIO DE 2020

PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO SEGUNDO DA ORDEM DE TRABALHOS

Nos termos e para os efeitos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, dá-se conhecimento da
proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2019, apresentada pelo Conselho de
Administração para ser submetida a discussão e votação na Assembleia Geral a realizar no próximo dia 26
de maio de 2020:

Excerto do texto do Relatório de Gestão
aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 24 de abril de 2020:

Uma vez que o montante de 300.000,00€ (trezentos mil euros), previsto como passíveis de distribuir aos
administradores, foi, em cumprimento dos normativos aplicáveis, registado como gasto do próprio
exercício de 2019 nas demonstrações financeiras que integram este Relatório de Gestão, com a aprovação
destes documentos os Senhores acionistas confirmam, por um lado o seu acordo em distribuir resultados
aos membros do Conselho de Administração e, por outro, que o Resultado Líquido que é objeto de proposta
de aplicação de Resultados é de 7.878.767,21€ (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e
sessenta e sete euros e vinte e um cêntimos).
Acresce ao acima referido que é também política da Teixeira Duarte privilegiar o reforço dos capitais
próprios da sociedade através do reforço das outras reservas, tendo presente que a Teixeira Duarte já
preencheu a totalidade da reserva legal.
Com esses pressupostos, o Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos da "TEIXEIRA
DUARTE, S.A." apurados no exercício de 2019, no montante de 7.878.767,21€ (sete milhões, oitocentos e
setenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete euros e vinte e um cêntimos) sejam retidos para reforço
das outras reservas.
Lagoas Park, 30 de abril de 2020
O Secretário da Sociedade,
José Pedro Cobra Ferreira
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