PRESS RELEASE

CORTICEIRA AMORIM
Participação Qualificada
Mozelos, 10 de Dezembro de 2010
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
comunicação datada de 10 de Dezembro de 2010, recebida por fax no dia 10 de Dezembro
de 2010, a INVESTMARK HOLDINGS B.V. comunicou à sociedade CORTICEIRA
AMORIM, SGPS, S.A., a seguinte informação:
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores
Mobiliários e, bem assim, do artigo 2.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, a
INVESTMARK HOLDINGS B.V. (“Investmark”) vem comunicar a V. Exas. que, na
sequência de compra efectuada em mercado regulamentado, no dia 10 de Dezembro de
2010, adquiriu um total de 7.980.000 acções representativas de aproximadamente 6% do
capital social e, com base na informação divulgada ao mercado, 6,323% dos direitos de
voto da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
Em consequência da referida aquisição a Investmark passou a ser titular de 7.980.000
acções representativas de 6% do capital social da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
A Investmark é uma sociedade de direito holandês, integralmente detida pela Warranties,
SGPS, S.A., que por sua vez é detida em 70% pelo Exmo. Senhor Américo Ferreira de
Amorim.”

Mozelos, 10 de Dezembro de 2010
O Conselho de Administração da
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

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.corkfacts.com ou www.apcor.pt.
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