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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 
 
 
 
Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 248º do Código dos Valores 

Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informar o público em geral e os 

seus Accionistas em particular, do seguinte: 

 
A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. adquire, através da sua participada 

Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A., 50% do capital social da empresa francesa 

SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES, SA (“Trescases”), sediada 

em Le  Boulou, Perpignan, dos quais 31,25% foram agora concretizados e o remanescente 

sê-lo-á em Janeiro de 2007.  

 
Caracterização do Investimento na Trescases: 
 

1. Desde a sua fundação, em finais do Séc XIX, que a Trescases é uma referência de 
prestígio no mercado de rolhas francês, possuindo um excelente posicionamento 
comercial, sobretudo nas rolhas naturais destinadas a vinhos topo de gama. 

 
2. Esta participação representa um claro reforço da capacidade de distribuição da 

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. no maior e mais fiel mercado mundial à 
rolha de cortiça de alta qualidade. Simultaneamente, este tipo de vedante beneficia de 
uma invejável taxa de crescimento sustentável, quer em França quer no mundo. 

 



 
 
 
 
 

3. Deste negócio, fica expressamente excluída a participação detida pela Trescases na 
sua filial industrial portuguesa, pelo que se sublinha a vertente de distribuição 
comercial desta participação. 

 
4. O investimento é realizado através da aquisição de acções e aumento de capital, numa 

operação que totaliza quatro milhões de Euros. 
 

5. Decorrente deste investimento, Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A. nomeou dois dos 
quatro Administradores que compõem o Conselho de Administração da Trescases. 

 
 
 

Mozelos, 4 de Julho de 2006 

 

A Administração da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. 


