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Informação

Mozelos, Portugal, 29 de novembro de 2017 – A CORTICEIRA AMORIM,
S.G.P.S., S.A. informa que:
Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de novembro
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações:
Ponto 1. Aprovado, por unanimidade, o balanço intercalar individual da
sociedade, reportado a 30 de setembro de 2017.
Ponto 2. Aprovada, por unanimidade, a proposta de distribuição parcial
de reservas distribuíveis no montante de € 10.640.000,00 (dez milhões,
seiscentos e quarenta mil euros), equivalente ao valor bruto de € 0,08
(oito cêntimos) por ação, a distribuir pelos Senhores Acionistas na
proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20
(vinte) dias.
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Sobre a Corticeira Amorim SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua atividade 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 640
milhões de euros em mais de 100 países, através de uma rede de dezenas de empresas subsidiárias.
Investindo milhões de euros anualmente em I&D, a Corticeira Amorim é uma empresa empenhada na
promoção desta matéria-prima única, desenvolvendo um portefólio variado de produtos 100%
naturais que são usados por algumas das indústrias mais tecnológicas e exigentes do mundo, como
são exemplo as indústrias de vinhos & espirituosos, aeroespacial, automóvel, construção, desporto,
design de interiores e de moda.
A abordagem da Corticeira Amorim à escolha de matérias-primas e os seus processos de produção
sustentáveis estão na base de uma interdependência singular entre a indústria e um importante
ecossistema, o montado – um exemplo paradigmático em termos de desenvolvimento social,
económico e ambiental sustentável.
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