PRESS RELEASE

CORTICEIRA AMORIM lucra 4,3
Milhões de Euros
DESTAQUES
• EBITDA Corrente atinge 15,2 Milhões de Euros


Vendas crescem mais de 10% face ao trimestre anterior e ao
período homólogo

•

Dívida Remunerada Líquida decresce 41% face ao 1T09

Mozelos, 05 de Maio de 2010 – O resultado líquido da CORTICEIRA AMORIM
atingiu no 1T2010 4,3 Milhões de Euros (M€), um valor que compara com o prejuízo
de 4,6 M€ registados um ano antes e com os 2,9 M€ alcançados no último trimestre de
2009.
Os sinais de recuperação da actividade económica, ainda que débil, confirmaram-se
durante o primeiro trimestre 2010. A reposição do financiamento às empresas permitiu
o retomar de níveis de confiança compatíveis com o crescimento da actividade
industrial em que a CORTICEIRA AMORIM se enquadra.
A melhoria verificada em muitos dos mercados e, principalmente, a reposição de
inventários, necessária após o drástico corte imposto pelas condições vividas durante
todo o exercício de 2009, explicam em certa medida o crescimento de 10,9% registado
nas vendas. Mas, para este desempenho positivo, há que ter também em conta um
posicionamento comercial agressivo, beneficiando das vantagens competitivas
resultantes da oferta de uma gama de produtos que só a CORTICEIRA AMORIM é
capaz de oferecer aos seus Clientes.

O crescimento registado nas vendas, a melhoria significativa da margem bruta
percentual e a manutenção dos custos operacionais, permitiram alcançar um nível de
resultados assinalável.
Destaque-se novamente a contínua redução do endividamento da CORTICEIRA
AMORIM, com a dívida remunerada líquida a situar-se agora nos 127,3 Milhões de
Euros.

CORTICEIRA AMORIM aumenta vendas em mais de 10%
O EBITDA Corrente da CORTICEIRA AMORIM atingiu os 15,2 M€, valor que
compara com os 5,5M€ registados no período homólogo de 2009 e com os 10,7M€ do
trimestre anterior.
Esta evolução muito positiva justifica-se em grande parte com um crescimento
significativo das vendas para os 113,3 M€, um valor 10,9% acima do registado no
primeiro trimestre de 2009 e 13,9% superior ao alcançado entre Setembro e Dezembro
do último ano.
O desempenho da Unidade de Negócios (UN) Rolhas, por representar mais de
metade das vendas consolidadas, teve um impacto significativo na variação positiva
das vendas da CORTICEIRA AMORIM. O aumento em 12,8% das suas vendas
impactou decisivamente o crescimento do consolidado. Pela primeira vez desde há
alguns trimestres, as vendas de Rolhas Naturais tiveram um crescimento, tanto em
volume, como em valor. A UN Revestimentos apresentou uma subida de 5,1% nas
suas vendas, não conseguindo ainda recuperar os níveis de vendas de 2008. Contudo, é
de assinalar a subida de revestimentos de cortiça, o produto nobre desta UN, que
registou um crescimento de 19,2%, permitindo praticamente igualar o nível de vendas
do mesmo período de 2008. A UN Aglomerados Compósitos, que tinha registado a
maior queda durante o 1T09 (-25%), obteve, um ano depois, o maior crescimento
assinalado entre as diversas UN da CORTICEIRA AMORIM (24,5%) marcando
assim uma recuperação para os valores pré-crise de 2008. A UN Isolamentos
apresentou também um crescimento de vendas assinalável (+9,5%), baseado
essencialmente em volume. Mercê da subida assinalável da margem bruta percentual
nas UN Matérias-Primas e Rolhas, a margem consolidada atingiu os 51,5%, o valor
mais alto registado nos últimos trimestres.
Os juros suportados registaram novamente uma diminuição face ao 1T09 (1,3 M€ vs
2,4 M€), uma descida justificada pela diminuição do valor da dívida remunerada.

CORTICEIRA AMORIM diminui dívida em €88 Milhões
Um enfoque da gestão da CORTICEIRA AMORIM tem sido a diminuição da sua
dívida e um aumento da estabilidade financeira, objectivo que foi, novamente,
reforçado no primeiro trimestre de 2010.
A Autonomia Financeira da CORTICEIRA AMORIM aumentou para 48,1%, valor
registado no final de Março, mais 5,1 pontos percentuais que os 43% registados no
mesmo período de 2009.
A Dívida Remunerada Líquida diminuiu 41% para os 127,3 M€, face aos 215,7M€
registados um ano antes, o que revela uma contínua diminuição dos encargos da
CORTICEIRA AMORIM com dívida.

Principais Indicadores
1T10

1T09

Variação

4T09

Vendas
EBITDA Corrente
EBIT Corrente
Resultado Líquido (atribuível
aos accionistas)
Autonomia Financeira

113 280
15 233
9 679
4 285

102 174
5 487
-90
-4 595

10,87%
178%
-

99 430
10 705
5 240
2 862

48,1%

43,0%

47,60%

Dívida Remunerada Líquida

127 283

215 748

+5,13
pp
-88 465

138 613

Valores não auditados em milhares de euros

Para informações adicionais contactar:
Cristina Amorim
Representante das Relações com o Mercado
Tel: + 351 22 747 5400
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
www.corticeiraamorim.com

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua actividade 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 450 milhões de euros em 103 países. A CORTICEIRA AMORIM e as
suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de
milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa
contribuição na correcta utilização desta importante floresta que desempenha um papel
fundamental na fixação de CO2, na preservação da biodiversidade e no combate à
desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar páginas informativas na
Internet como www.amorim.com ou www.corkfacts.com
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