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FACTO RELEVANTE
CORTICEIRA AMORIM REFORÇA CAPACIDADE
PRODUTIVA DA UNIDADE DE NEGÓCIOS ROLHAS
Em cumprimento do disposto no 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, o seguinte:
A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. adquiriu, através da sua participada Amorim &
Irmãos, S.A., 50% do capital social da empresa CSG - Equipar, SGPS, Lda., sociedade que
detém duas sociedades industriais denominadas Equipar - Indústria de Cortiça, S.A. e Equipar
- Rolha Natural, SA. (adiante designadas, conjuntamente, por “Grupo Equipar”)
Caracterização do Investimento no Grupo Equipar:
1. Localizado na zona industrial de Monte da Barca, em Coruche, com uma área total de
110.000 m2 e uma área coberta superior a 17.500 m2.
2. Dotado de meios técnicos avançados para a produção de rolhas naturais e rolhas
técnicas, segmentos do product mix de elevado valor acrescentado, a sua localização
geográfica assume particular relevância quer pelo facto de se encontrar numa zona
privilegiada do montado de sobro nacional, quer pelo facto de se encontrar a escassos
metros da nossa já existente unidade de Coruche. A combinação destes dois factores
permite antever a criação de importantes sinergias logísticas.

3. A presente aquisição, que representa um investimento de cerca de 500.000 euros, foi
feita à sociedade Equipar, SGPS, SA, sociedade esta que mantém os restantes 50% de
participação na CSG Equipar, SGPS, Lda..
A Equipar, SGPS, SA tem como Accionistas proprietários florestais, actualmente
cerca de 70, com herdades localizadas no Ribatejo e Alentejo.
4. Este

investimento permite à CORTICEIRA AMORIM reforçar
significativamente a sua base industrial, nomeadamente nas áreas de produção
de rolhas naturais, rolhas técnicas e granulação permitindo a sua consolidação
nestes segmentos que mais têm evoluído e que para os quais se perspectiva
maior crescimento, nomeadamente no das rolhas técnicas.
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