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Sociedade Aberta
Sede: Av. Vasco da Gama - Oliveira do Douro
Vila Nova de Gaia
Capital Social: 35.000.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
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Pessoa Coletiva nº 500 239 037
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
EXERCÍCIO DE 2014
Nos termos legais, avisam-se os Senhores Acionistas que, de acordo com a deliberação tomada
em Assembleia Geral realizada no dia 30 de Abril de 2015, a Toyota Caetano Portugal, S.A., a
partir de 27 de Maio de 2015, procederá ao pagamento de dividendos e à distribuição suplementar
de dividendos, relativos ao exercício de 2014, com os seguintes valores por ação:

Pagamento de dividendos:

Dividendo ilíquido ................................................................. € 0,08
Retenção de IRS/IRC (28%/ 25%) ...................................... € 0,0224 / € 0,02
Dividendo liquido ................................................................. € 0,0576 / € 0,06

Pagamento suplementar de dividendos (por aplicação dos valores registados na conta de
resultados transitados e por utilização de reservas livres):

Valor ilíquido ……………………………………………………. € 0,05
Retenção de IRS/IRC (28%/ 25%) ..................................... € 0,014 / € 0,0125
Dividendo líquido ................................................................. € 0,036 / € 0,0375

Pagamento total:

Dividendo ilíquido ................................................................. € 0,13
Retenção de IRS/IRC (28%/ 25%) ..................................... € 0,0364 / € 0,0325
Dividendo líquido ................................................................. € 0,0936 / € 0,0975

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

Para as ações depositadas e integradas na Central de Valores Mobiliários sob o código
PTSCT0AP0018, os procedimentos são os que decorrem dos regulamentos em vigor.

Para as ações ainda não integradas, poderão os Senhores Acionistas exercer o seu direito ao
dividendo na sede da Sociedade.

Para efeitos de isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRC/IRS, os Senhores
Acionistas devem confirmar a caracterização da sua situação fiscal junto das entidades
registadoras ou depositárias das ações.

Mais se informa que, a partir do dia 25 de Maio (inclusive), a ação passará a ser transacionada
sem direito a dividendo.

Vila Nova de Gaia, 8 de Maio de 2015
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