CORTICEIRA AMORIM
NOVA UNIDADE DE NEGÓCIOS: AMORIM CORK COMPOSITES
Mozelos, Portugal, 20 de Novembro de 2007 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial da cortiça, em
cumprimento do disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 248º do Código dos Valores
Mobiliários, vem informar o público em geral e os seus Accionistas em particular, do
seguinte:

DESTAQUES

i Amorim Cork Composites: nova Unidade de Negócios (UN) da CORTICEIRA
AMORIM, resultante da integração das UNs Cortiça com Borracha e Aglomerados
Técnicos.
i Importante passo na concretização da estratégia da Organização porque:
(i) alavanca o desenvolvimento de negócios;
(ii) fideliza e aumenta a base actual de Clientes; e
(iii) melhora a eficiência operacional.
i A implementação operacional da nova UN Amorim Cork Composites deverá estar
concluída no início de 2008.

Comunicado disponível no sítio da sociedade: www.corticeiraamorim.com.
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CORTICEIRA AMORIM
NOVA UNIDADE DE NEGÓCIOS: AMORIM CORK COMPOSITES
Após profunda reflexão sobre as actividades desenvolvidas e sobre as perspectivas
de evolução das Unidades de Negócios (UN) Cortiça com Borracha e Aglomerados
Técnicos, o Conselho de Administração da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
decidiu reorganizar aquelas duas UNs, integrando as suas actividades na nova
Unidade de Negócios Amorim Cork Composites.
É convicção do Conselho de Administração que esta nova UN potenciará o
desenvolvimento futuro das actividades desenvolvidas, até agora, autonomamente
pelas duas UNs agregadas, o que representará importantes ganhos quer na
concretização da estratégia de crescimento, quer na capitalização de relevantes
vantagens comparativas e competitivas.
Neste novo desafio – às UNs que se integram e à nova UN que tem por missão
materializar os ganhos perspectivados – pretende-se agregar esforços e iniciativas,
consolidar experiências e know-how e dinamizar competências complementares, de
modo a que a Amorim Cork Composites possa, como se espera, consubstanciar
criação de valor:
•

potenciando sinergias comerciais;

•

alavancando negócios já existentes e lançando bases para o desenvolvimento de
novos negócios;

•

optimizando
os
investimentos,
particularmente
em
Investigação
Desenvolvimento, e os recursos existentes nas áreas de suporte à actividade;

•

dinamizando o vasto know-how e competência das Equipas das UNs.

&

Actualmente, estão em curso as diligências necessárias à implementação operacional
da nova UN Amorim Cork Composites, processo que deverá estar concluído já no
início de 2008.
Estima-se que este seja mais um importante passo para a concretização dos desafios
já definidos transversalmente a todas as UNs da CORTICEIRA AMORIM:
•

alavancar o desenvolvimento de negócios;

•

fidelizar e fazer crescer a actual base de Clientes;

•

melhorar a eficiência operacional;

em prol do crescimento da Organização, da sua maior eficiência operacional e
comercial, do desenvolvimento e motivação dos seus Colaboradores e, em
consequência, da criação sustentada de valor para os Senhores Accionistas.
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Para informações adicionais contactar:
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA
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 440 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.
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR
PORTUGAL
Tel.: 22 747 54 00
Fax: 22 747 54 07
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
Capital Social: EUR 133 000 000,00
C.R.C. Sta. Maria da Feira
Matrícula e NIPC: PT 500 077 797
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