
 

 

 

 

Rua Francisco Pereira Ataíde nº 4

Capital Social: 70.000.000,00 EURO

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de

Pagamento de 

Informam-se os titulares de Obrigações EDA/200

2013 estão a pagamento os juros correspondentes ao cupão nº 

da emissão. 
 
 

Juro Ilíquido

                                     I.R.S. (2

            I.R.C. (25%)

 Valor 

           Valor Líquido de IRC

Agente Pagador 

O pagamento dos juros das obrigações será efetuado através da C.V.M. nos termos do seu 

regulamento. Código da emissão 

 

Para os obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90º do Código do IRC, 

entidade pagadora, a isenção ou dispensa de retenção na fonte de IRC de que estes 

beneficiem, até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto que deveria ter 

sido deduzido. 

 

 

Ponta Delgada, 16 de janeiro 

 

EDA-EM

 

Rua Francisco Pereira Ataíde nº 4-9504-535 Ponta Delgada

Capital Social: 70.000.000,00 EURO 

culada na Conservatória do Registo Comercial de 

Ponta Delgada sob o nº 1958 

Pessoa Coletiva nº 512 012 032 

 
 
 
 

Obrigações EDA/2009 – 2014 

Pagamento de Juros do Cupão nº 7 

 
 
 
 

se os titulares de Obrigações EDA/2009 – 2014, que a partir de 11

estão a pagamento os juros correspondentes ao cupão nº 7, de acordo com as condições 

Juro Ilíquido       1.027,263888888890

I.R.S. (28%)          287,633888888889

I.R.C. (25%)          256,815972222223

Valor Líquido de IRS          739,630000000001

Valor Líquido de IRC          770,447916666667

     
Agente Pagador – Caixa Banco de Investimento, SA     

 

O pagamento dos juros das obrigações será efetuado através da C.V.M. nos termos do seu 

regulamento. Código da emissão - EDAFOE. 

Para os obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90º do Código do IRC, deverá ser comprovada à 

entidade pagadora, a isenção ou dispensa de retenção na fonte de IRC de que estes 

beneficiem, até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto que deveria ter 

 de 2013 

EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 

535 Ponta Delgada 

 

1 de Fevereiro de 

, de acordo com as condições 

263888888890€ 

633888888889€ 

256,815972222223€ 

739,630000000001€ 

770,447916666667€ 

 

O pagamento dos juros das obrigações será efetuado através da C.V.M. nos termos do seu 

deverá ser comprovada à 

entidade pagadora, a isenção ou dispensa de retenção na fonte de IRC de que estes 

beneficiem, até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto que deveria ter 


