
 

 

 

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

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE  

30 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

Mozelos, Portugal, 30 de Novembro de 2012 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., 

S.A. informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 30 de Novembro de 2012, 

foram tomadas as seguintes deliberações: 

 
Ponto 1. Aprovada, por maioria, a ratificação da cooptação dos administradores Nuno 

Filipe Vilela Barroca de Oliveira (Vice-Presidente), Cristina Rios de Amorim Baptista 

(Vogal) e Juan Ginesta Viñas (Vogal). 

 

Ponto 2. Aprovado, por maioria, o Balanço intercalar individual da sociedade 

reportado a trinta de Setembro de dois mil e doze. 

 

Ponto 3. Aprovada, por unanimidade, a proposta de distribuição de reservas livres no 

montante de € 12.635.000,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil euros), 

equivalente ao valor bruto de € 0,095 (nove cêntimos e meio) por acção, a distribuir 

pelos Senhores Accionistas na proporção das suas participações, a pagar no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias. 

 
 
O Conselho de Administração 

PRESS RELEASE 



 

 
 

 Para informações adicionais contactar: 
Cristina Amorim 
Representante das Relações com o Mercado 
Tel: + 351 22 747 5400 
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com  
www.corticeiraamorim.com  
 
  

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.: 
Tendo iniciado a sua actividade no século XIX, a CORTICEIRA AMORIM tornou-se na 
maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de 
negócios superior a 495 milhões de euros em 103 países. A CORTICEIRA AMORIM e as 
suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de 
milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa 
contribuição na correcta utilização desta importante floresta que desempenha um papel 
fundamental na fixação de CO2, na preservação da biodiversidade e no combate à 
desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar páginas informativas na 
Internet como www.amorim.com ou www.corkfacts.com. 
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