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Mozelos, 17 de setembro de 2015 – A Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
(“Corticeira Amorim”) informa da conclusão da oferta particular de venda

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
4536-902 Mozelos VFR
Portugal

de 7.399.262 acções próprias representativas de 5,56% do respectivo

Capital Social: EUR 133 000 000,00
C.R.C. Sta. Maria da Feira
Matrícula e NIPC: PT 500 077 797

As 7.399.262 acções foram alienadas no âmbito da Oferta Particular a

Sobre Corticeira Amorim SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua actividade no
século XIX, a Corticeira Amorim tornouse na maior empresa transformadora
de produtos de cortiça do mundo,
gerando um volume de negócios
superior a 500 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

capital social, através de um processo de Accelerated Bookbuilding
(“Oferta Particular”).

investidores institucionais, ao preço unitário de € 4,45, estimando-se que
o montante total do encaixe resultante da Oferta Particular ascenda a €
32,926,715.90
O Banco Português de Investimento, S.A. actuou como Sole Bookrunner
da Oferta Particular.

A presente comunicação serve apenas fins informativos e não constitui uma
recomendação ou convite à compra ou venda de acções representativas do
capital social da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. A colocação das acções e a
divulgação do presente comunicado poderá estar sujeita a restrições em certas
jurisdições.

