CORTICEIRA AMORIM, S. G. P. S., S. A.
Sociedade aberta
Sede social: Rua de Meladas, 380 – Mozelos - Santa Maria da Feira
Capital social de 133 000 000 Euros
Pessoa Colectiva e Matrícula n.º 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira
INFORMAÇÃO ADICIONAL

SOBRE
DIVULGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo
2.º, nº 1, alínea c) do Regulamento CMVM n.º 4/2004 (alterado pelos Regulamentos CMVM
n.º 10/2005, nº 3/2006 e nº 5/2006), informa-se o Mercado que, por fax datado de 2 de Agosto
de 2007, recebido no mesmo dia, a sociedade BESTINVER Gestion, S.A. – Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva prestou esclarecimentos adicionais sobre a
participação qualificada detida na sociedade CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
que se passam a divulgar:
1. Em 11 de Julho a CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. divulgou ao Mercado que,
em 3 de Julho de 2007, um total de acções 6.752.309, representando 5,077% do
capital social e 5,176% dos direitos de voto da CORTICEIRA AMORIM, é imputável
à Bestinver Gestión, SGIIC, S.A..
Informação adicional: em 3 de Julho, o número de acções adquiridas foi de 32.500
(0,024% do capital social), e a aquisição foi feita na Euronext Lisbon.

2. Outras Informações:
O facto que originou a detenção de uma participação qualificada em termos de direitos
de voto foi a aquisição de 3.675.783 acções (2,764% do capital social) da
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. pelos Fundos e SICAVs geridos pela Bestinver

Gestión, S.A. SGIIC em 11 de Janeiro.
A data em que os 2% foram atingidos foi 11 de Janeiro de 2007. O número de acções
adquiridas nessa data foi de 30.091 (0,023% do capital social), e a e a aquisição foi
feita na Euronext Lisbon.
Anteriormente, os 2% tinham sido também atingidos em 11 de Novembro de 2005. O
número de acções adquiridas nessa data foi de 128.252 (0,096% do capital social), e a
e a aquisição foi feita na Euronext Lisbon.
A participação qualificada objecto desta comunicação é imputável apenas à
BESTINVER GESTIÓN, S.A.S. SGIIC em nome dos fundos e SICAVs sob sua
gestão..

Mozelos, 6 de Agosto de 2007

