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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  

 

I.  Na Assembleia Geral Anual, realizada no passado dia 5 de Maio de 2006 e na qual registámos a presença de 

accionistas titulares de 77,29% do capital social e dos direitos de voto, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

1. Aprovar, com 162.295 votos a favor e 1 voto contra, o Relatório de Gestão apresentado pelo Conselho de 

Administração, o Balanço, as Contas da Sociedade e o Relatório e Parecer do Fiscal Único, relativos ao exercício de 

2005, nos termos dos respectivos documentos oportunamente depositados. 

 

2. Aprovar, com 162.295 votos a favor e 1 voto contra, o Relatório de Gestão, no seu âmbito Consolidado, o Balanço 

Consolidado, as Contas e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, os respectivos anexos e os Relatórios e 

Pareceres do Fiscal Único, relativos ao exercício de 2005, nos termos dos respectivos documentos oportunamente 

depositados. 

 

3. Aprovar, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados do Conselho de Administração, segundo a qual os 

Resultados Líquidos apurados no exercício de 2005, no montante de €66.356.706,44 (sessenta e seis milhões 

trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e seis euros e quarenta a quatro cêntimos), tenham a seguinte aplicação: 

 

− Para reforço da reserva legal: €3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil Euros); 

− Para reservas livres: €52.456.706,44 (cinquenta e dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e 

seis euros e quarenta a quatro cêntimos); 

− Para dividendos aos accionistas: €6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil Euros); 

− Para distribuição pelos trabalhadores €4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil Euros). 
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4. Aprovar, com 162.295 votos a favor e 1 abstenção, uma deliberação de confiança no Conselho de Administração, em 

cada um dos seus Membros e no Fiscal Único, bem como um voto de louvor pela forma como, no exercício findo, 

desempenharam as suas funções. 

 

II.  Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e 

Regulamentares, relativas ao ponto n.º 3 supra indicado: 

 

Da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração e aprovada por unanimidade, resulta 

ter sido atribuído um valor ilíquido de dividendo por acção de 0,015 Euros. 

 

Oportunamente e em conformidade com as disposições aplicáveis, serão divulgadas as demais informações relativas ao 

pagamento de tal dividendo, estando actualmente previsto que o mesmo ocorra em finais do corrente mês de Maio, 

conforme divulgado no nosso sítio na internet sob o domínio www.teixeiraduarte.pt. 

 

III. Consulta de documentos: 

 

Finalmente, dá-se ainda público conhecimento que as propostas e os documentos de prestação de contas aprovados 

continuam disponíveis para consulta, na sede social da Empresa e no respectivo sítio na internet sob o domínio 

www.teixeiraduarte.pt., sendo estes últimos oportunamente divulgados por comunicado a remeter à Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários, instruído de todos os elementos de informação legalmente previstos. 

 

Lagoas Park, 8 de Maio de 2006 
 

O Representante para as Relações com o Mercado, 
_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


