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ana.matos@corticeira.amorim.com 

Transação de ações por 

dirigentes e por entidade 

estreitamente relacionada 

com dirigentes 

Mozelos, 27 de dezembro de 2019 – Nos termos e para os efeitos do artigo 

248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 19.º do Regulamento 

(UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, a 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. (“Corticeira Amorim”) informa que 

recebeu, no dia 26 de dezembro de 2019, uma comunicação sobre 

transação de ações por dirigentes e por entidade estreitamente 

relacionada com dirigentes nos seguintes termos: 

“a Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Amorim 

SGPS”) e dos dirigentes abaixo identificados, informam que se verificou, 

em virtude de fusão transfronteiriça submetida a registo na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa de 18 de dezembro de 2019, entre a 

Amorim SGOS, na qualidade de sociedade incorporante, e a sociedade 

Amorim International Participations, B.V., já detida integralmente pela 

primeira e que era titular de ações representativas do capital social da 

cosiedade Corticeira Amorim, SGPS, S.A., uma transação de ações por 

pessoas com responsabilidade de direção, designadamente: 
(a) o Senhor Dr. António Rios Amorim, com o NIF 126620776, e a Sra. 

Dra. Cristina Rios de Amorim Baptista, com o NIF 126620784, são 

dirigentes da Corticeira Amorim, SGPS, S.A., respetivamente 

presidente e vogal do Conselho de Administração da Corticeira 

Amorim; mais se esclarece que os Senhores Dr. António Rios de 

Amorim, Dra. Joana Rios de Amorim, com o NIF 171566858 e Dra. 

Cristina Rios de Amorim Baptista são administradores da Amorim 

SGPS e que os Senhores Dr. António Rios Amorim e Dra. Joana Rios 

de Amorim eram administradores da A.I.P. B.V. ora extinta; 

(b) a Amorim SGPS é (e a AIP B.V. ora extinta era) pessoa estritamente 

relacionada. 

Em complemento à anterior comunicação enviada pela Amorim SGPS, no 

passado dia 18 de dezembro, encontra-se em anexo o respetivo formulário 

de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com 

responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com 

elas, nos termos do Regulamento de Execução (EU) 2016/523 da Comissão, 

de 10 de março de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no 

respeitante ao formato e modelo de comunicação e duivulgação pública 

das operações de dirigentes, em conformidade com o regulamento (EU) nº 

596/204 do parlamento Europeu e do Conselho.” 

O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

http://www.corticeiraamorim.com/
mailto:ana.matos@corticeira.amorim.com
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ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas 

com responsabilidade de direção e pessoas estritamente relacionadas 

com elas 
 

1 
 

Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas 

estreitamente relacionadas com elas 

 

a) 
 

Nome1 
Pessoa com responsabilidades de direção: 

António Rios de Amorim 

Pessoa com responsabilidades de direção: 

Cristina Rios de Amorim Baptista 

Pessoa estreitamente relacionada: Amorim SGPS 

 

2 
 

Motivo da notificação 

 

a) 
 

Cargo/estatuto 
A presente notificação refere-se à aquisição de 
ações pela Amorim SGPS, pessoa estreitamente 
relacionada com (i) António Rios de Amorim (NIF 
126620776), Presidente do Conselho de 
Administração da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. e 
também membro do Conselho de Administração da 
Amorim SGPS, e (ii) Cristina Rios de Amorim 
Baptista, (NIF 126620784), membro do Conselho de  
Administração da Corticeira Amorim, SGPS, S.A e 
também membro do Conselho de Administração da 
Amorim SGPS. 

 

b) 
 

Notificação inicial / 

alteração 

 

Notificação inicial 

 

3 
 

Dados sobre o emitente 

 

a) 
 

Nome 
 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

 

b) 
 

LEI 
 

213800J5M11TDEP3LQ76 

 

4 
 

Dados da transação 

 
a) 

 
Descrição do instrumento 

financeiro, tipo de 

instrumento 

 

 
Código de identificação 

 
Ações ordinárias da Corticeira Amorim, SGPS, 
S.A. 

 
 
 

ISIN PTCOR0AE0006 

 

b) 
 

Natureza da operação 
Aquisição (em virtude da fusão transfronteiriça por 
incorporação da Amorim International 
Participations, B.V., detentora das ações, na 
Amorim SGPS, com a consequente transmissão das 
ações para esta última). 
 
Em conformidade com o artigo 19º, n.º 6, alínea e), 
do Regulamento (UE) nº 596/2014, informa-se que 
esta operação não está associada ao exercício de 
programas de opções sobre ações. 

                                                 
1 Mais se esclarece que os Senhores Dr. António Rios de Amorim, Dra. Joana Rios de Amorim e Dra. Cristina Rios de 

Amorim Baptista são administradores da Amorim SGPS e que os Senhores Dr. António Rios Amorim e Dra. Joana Rios de 

Amorim eram administradores da A.I.P. B.V. ora extinta. 
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c) 
 

Preço e volume  
Preço Volume 

 
Não aplicável 13.414.387 ações 

 

d) 
 

Informações agregadas 

- Volume Agregado 

- Preço 

 
Preço Volume 

 
Não aplicável 13.414.387 ações 

 

e) 
 

Data da operação 
 

18-12-2019 

 

f) 
 

Local da operação 
 

Fora de uma plataforma de negociação 

 


