
 
PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 

Mozelos, 18 de dezembro de 2017 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

17.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento CMVM n.º 

5/2008, informa-se o Mercado que, por comunicações datadas de 18 de dezembro 

de 2017, recebidas no mesmo dia, a CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. foi 

notificada pela Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. do seguinte: 

“Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º do Código dos Valores 

Mobiliários e no artigo 2.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, a Amorim 

Investimentos e Participações, SGPS, S.A., sociedade com sede na Rua de 

Meladas, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, vem, pela 

presente, informar o seguinte: 

1. Esta sociedade detinha integralmente o capital social da sociedade 

Amorim Capital, S.A. que, por sua vez, era detentora de uma 

participação qualificada no capital social da Corticeira Amorim, SGPS, 

S.A., sociedade aberta (“Corticeira Amorim”), que ascendia a 51% deste 

capital e respetivos direitos de voto. 

2. A participação qualificada no capital social da Corticeira Amorim referida 

em 1 era, assim, também imputável à Amorim Investimentos e 

Participações, SGPS, S.A., nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 20º 

do Cód.VM. 

3. Em 18 de dezembro de 2017, foi requerida, nos termos e para os efeitos 

do artigo 111.º do Código das Sociedades Comerciais, a inscrição no 

registo comercial da fusão por incorporação da Amorim Capital, S.A. na 

Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A., em conformidade com 

o projeto de fusão que se encontra disponível para consulta em 

https://publicacoes.mj.pt/pesquisa.aspx (“Fusão”).  

4. A Fusão implica a extinção da Amorim Capital, S.A., com consequente 

transferência global do património desta para a Amorim Investimentos e 

Participações, SGPS, S.A. e, assim, com consequente transferência para 

esta Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. da participação 

qualificada na Corticeira Amorim, SGPS, S.A. anteriormente detida pela 

Amorim Capital, S.A. (isto é, a acima referida participação 

correspondente a 51% do capital social da Corticeira Amorim e dos 

respetivos direitos de voto). 



 
5. Deste modo, na sequência da referida Fusão, continua a ser imputável à 

Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. a mesma participação 

qualificada, alterando-se apenas o respetivo título de imputação. 

6. Com efeito, a participação qualificada correspondente a 51% do capital 

e dos direitos de voto da Corticeira Amorim, S.A. passa a ser imputável 

à Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. porque esta passa a 

deter diretamente a mesma participação, deixando de relevar, como 

consequência imediata da produção de efeitos da Fusão, o título de 

imputação referido na alínea b) do nº 1 do artigo 20º do Cód.VM, como 

referido em 2. 

7. Quanto a tudo mais, mantém-se inalterada a informação anteriormente 

divulgada, sem qualquer alteração.” 

 

O Conselho de Administração da  

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.  

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

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. 

Para informações adicionais contactar: 
Ana Negrais de Matos, CFA 
Representante para as Relações com o 
Mercado 
tel: + 351 227 475 423 
fax: + 351 227 475 407 
ana.matos@corticeira.amorim.com 
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