COMUNICADO
– Informação Privilegiada –
Proveitos Operacionais, Capitais Próprios e Dívida Financeira em 2018
(Valores não auditados)
A "TEIXEIRA DUARTE, S.A." informa que no âmbito do processo de fecho de contas relativo ao
exercício de 2018, apurou já alguns valores consolidados que entende relevante e oportuno
divulgar ao mercado, nomeadamente sobre os Proveitos Operacionais, os Capitais Próprios e a
redução da Divida Financeira Líquida:
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Os Proveitos Operacionais em 2018 atingiram
cerca de 1.000 milhões de euros, o que
corresponde a redução de 9% relativamente ao
ano anterior.
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2018

492
445
400

Os Capitais Próprios fixaram-se em cerca de 400
milhões de euros, ou seja, menos 92 milhões que
em 2017.
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Nota: Os valores de 2017 foram reexpressados para permitir a comparabilidade com os de 2018, ano em que se
passou a aplicar a IAS 29.

Página 1 de 2

1.318
1.177

A Dívida Financeira Líquida reduziu 458
milhões de euros, fixando-se em 719 milhões
719

de euros, ou seja, 39% menos em relação ao
ano anterior, reforçando significativamente a
tendência

de

diminuição

que

se

vinha

mantendo nos últimos dois anos.
2016

2017

2018

Mais se informa que esta redução de 458 milhões de euros em 2018 se deveu em 20 milhões de
euros aos resultados da atividade e o remanescente às alienações de ativos concretizadas em
2018 e divulgadas anteriormente ao mercado relativas à venda da totalidade das ações que o
Grupo detinha na “LAGOAS PARK, S.A.” e na “LUSOPONTE – Concessionária para a Travessia
do Tejo, S.A.” e de 90% da participação detida na “TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar,
S.A.”.

Estas operações implicaram uma redução do Ativo de 420 milhões de euros, mas permitiram
uma redução de 438 milhões de euros de Dívida Financeira Líquida.

4 de fevereiro de 2019
O Representante para as Relações com o Mercado,

_____________________________________
José Pedro Cobra Ferreira
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