Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Sociedade aberta com o Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)
Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 6.º andar, 1070-313 Lisboa
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

Nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários e do nº 3 do
artigo 7º do Regulamento CMVM 5/2008, e de acordo com o deliberado em Assembleia Geral de 08 de
Abril de 2013, a Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. (Sociedade Aberta) avisa os senhores
acionistas que a partir do próximo dia 8 de Maio de 2013 estarão a pagamento os dividendos relativos ao
exercício de 2012.
O valor do dividendo por ação é o seguinte:

Acionistas Residentes e não Residentes (IRS)
Dividendo Ilíquido por Ação …………………………….

€ 0,29

Imposto s/ Rendimento (a) ………...………...................

€ 0,0812

Dividendo Líquido por Ação …………………………….

€ 0,2088

Acionistas Residentes e não Residentes (IRC)
Dividendo Ilíquido por Ação …………………………….

€ 0,29

Imposto s/ Rendimento (a) ………...………...................

€ 0,0725

Dividendo Líquido por Ação …………………………….

€ 0,2175

(a) IRS: 28%/IRC: 25%. Todavia, estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 35% os
dividendos colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo

O pagamento destes dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários, de acordo com
o regulamento em vigor, sendo o agente pagador nomeado para o efeito, o Banco Comercial Português.

Para efeitos de isenção, dispensa ou redução da taxa de retenção na fonte de IRS/IRC, os Senhores
Acionistas abrangidos pelos artigos 97º e 98º do Código do IRC, pelo artigo 98º do Código do IRS e artigo
18º do Decreto-Lei nº 42/91, de 22 de Janeiro, que pretendam beneficiar da não retenção ou da redução
da taxa de retenção na fonte de IRS/IRC, devem confirmar a sua caracterização fiscal junto das entidades
registadoras das ações.

Lisboa, 26 de Abril de 2013
SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.

