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Para informações adicionais contactar:
Cristina Rios de Amorim
Representante para as Relações com o
Mercado
Tel: 22 747 54 25

Proposta de distribuição de
dividendos (0,245€/ação)

corticeira.amorim@amorim.com
www.corticeiraamorim.com

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

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

Sobre Corticeira Amorim SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua atividade no
século XIX, a Corticeira Amorim tornouse na maior empresa transformadora
de produtos de cortiça do mundo,
gerando um volume de negócios
superior a 560 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 correta 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.amorimcork.com

Mozelos, 22 de outubro de 2015 – O sólido crescimento da atividade e
dos resultados ao longo dos últimos exercícios, bem como as perspetivas
para o exercício corrente, vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar
cashflows crescentes e um consequente reforço da sua autonomia
financeira, sendo, assim, possível efetuar uma distribuição de reservas aos
Acionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente
estrutura de capitais do Grupo Corticeira Amorim.
Assim, o Conselho de Administração propõe convocar a Assembleia Geral
de Acionistas a fim de deliberar sobre a proposta de distribuição de
reservas distribuíveis no montante de € 32.585.000,00, provenientes de (i)
Reservas relativas a Outras Variações no Capital Próprio no valor de €
25.729.390,92 (relativos ao ganho apurado na transação de ações
próprias em 17 de setembro último) e (ii) Reservas Livres no montante de
€ 6.855.609,08, ou seja, um dividendo bruto no valor de € 0,245 (vinte e
quatro cêntimos e meio) por ação, a distribuir aos Acionistas na
proporção das suas participações, a pagar no prazo máximo de 20 dias
após aprovação da Assembleia Geral.

