CORTICEIRA AMORIM, S. G. P. S., S. A.
Sociedade aberta
Sede social: Meladas, Mozelos, Santa Maria da Feira
Capital social de 133.000.000 Euros
Pessoa Colectiva e Matrícula n.º 500 077 797
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira

DIVULGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, vem a
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informar o Mercado que, por fax datado de 29 de Janeiro
de 2009, recebido no mesmo dia, o COMMERZBANK AG comunicou o seguinte:
“Referimo‐nos à nossa notificação feita em 15 de Janeiro de 2009, que vos foi remetida por
fax em 26 de Janeiro de 2009.
A notificação foi feita devido à aquisição do Dresdner Bank AG pelo Commerzbank AG em 12
de Janeiro de 2009. O motivo da notificação foi a alteração da empresa detentora do
Dresdner Bank AG da Allianz SE para o Commerzbank AG.
O Commerzbank AG detém 9 203 387 acções (6,92%) indirectamente através do Dresdner
Bank AG desde 12 de Janeiro de 2009.
Dresdner Kleinworth Wasserstein Secutiries Limited (DrKWSL) adquiriu uma partipação
qualificada de 7 000 000 de acções em 1 de Setembro de 2006, mas o DrKSL solicitou a sua
não divulgação, ao abrigo do artigo 18.º do Código dos Valores Mobiliário. Portanto, esta
posição não foi divulgada anteriormente.
Atendendo a que o artigo 18.º do referido Código já não se encontra em vigor, esta posição
deve ser publicada.
(…)

MODELO DE FORMULÁRIO TR‐1 DIREITOS DE VOTO ASSOCIADOS A ACÇÕES– N.º 1 DO ARTIGO 12.º
DA DIRECTIVA 2004/109/CE INSTRUMENTOS FINANCEIROS – N.º 3 DO ARTIGO 11.º DA DIRECTIVA
i

2007/14/CE DA COMISSÃO
1. Identidade do emitente ou do emitente subjacente das acções existentes às quais estão associados
ii

direitos de voto : Corticeira Amorim, SGPS, SA
2. Razão da notificação (assinale a caixa ou caixas adequadas):
[X] uma aquisição ou alienação de direitos de voto
[] uma aquisição ou alienação de instrumentos financeiros susceptível de resultar na
aquisição de acções já emitidas às quais estão associados direitos de voto
[] um acontecimento que altera a repartição dos direitos de voto
iii

3. Nome completo da pessoa ou pessoas sujeitas à obrigação de notificação : Commerzbank AG,
Frankfurt, Germany
iv

4. Nome completo do accionista ou accionistas (caso diferentes da pessoa mencionada no ponto 3.) :
Dresdner Bank AG
v

5. Data da operação e data em que o limiar foi ultrapassado ou alcançado : 12 de Janeiro de 2009
6. Data em que o Emitente foi notificado: 15 de Janeiro de 2009
7. Limiar ou limiares ultrapassados ou alcançados: 2%, 5%
8. Informações notificadas:

A) Direitos de voto associados a acções
Categoria/tipo de Situação anterior à
acções (se
operação que
possível, utilizar o desencadeou a
CÓDIGO ISIN)
obrigação de
notificaçãovi
Número
Número
de
de
Acçõesviii direitos
de votoix

Situação posterior à operação que desencadeou a
obrigação de notificaçãovii

Número
de
acçõesx
Directos

PTCOR0AE0006
SUBTOTAL A
(com base nos
direitos de voto
agregados)

0

0

0

0

0

0

Número de direitos de
votoxi
Directosx
ii

% de direitos de
voto

Indirectosx
Directos
iii
0 9 203 387

9 203 387

Indirecto
s
6,92

6,92

B) Instrumentos Financeiros
Situação posterior à operação que desencadeou a obrigação de notificaçãoxiv
Tipo de
Data‐limitexv
Data ou período
Número de
instrumento
do Exercício ou da direitos de voto
financeiro
Conversãoxvi
que podem ser
adquiridos em
caso de exercício
ou de conversão
do instrumento

% de direitos de
voto

SUBTOTAL B (em
relação a todas as
datas limites)
Total (A+B) [sempre que aplicável, de acordo
Número de direitos de % de direitos de voto
com o direito nacional]
voto
9 203 387
9 203 387
6,92
9. Cadeia das empresas controladas por meio das quais os direitos de voto e/ou os instrumentos
xvii

financeiros são efectivamente detidos, se for caso disso : Dresdner Bank AG.
10. Em caso de procuração para o exercício dos direitos de voto: [nome do mandatário] deixará
de dispor de [número] direitos de voto em [data].
11. Informações adicionais: Notificação devida pela aquisição do Dresdner Bank pelo
Commerzbank AG em 12 de Janeiro de 2009.

Frankfurt, 15.01.2009
COMMERZBANK AG
ANEXO AO MODELO DE FORMULÁRIO TR‐1 xviii
a) Identidade da pessoa singular ou colectiva sujeita à obrigação de notificação:
Nome completo (incluindo a forma jurídica da pessoa colectiva): COMMERZBANK AG
Endereço de contacto (sede social da pessoa colectiva): Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am
Main, Germany
Número de telefone: + 49 69 136 46602
Outras informações úteis (pelo menos, uma pessoa de contacto para as pessoas colectivas):
Christoph.Joswig@commerzbank.com
b) Identidade do declarante (caso a notificação seja efectuada por um terceiro por conta da pessoa
singular ou colectiva mencionada na alínea a)).:
Nome completo
Endereço para contacto
Número de telefone
Outras informações úteis (por exemplo a relação funcional com a pessoa singular ou colectiva
sujeita à obrigação de notificação)
c) Informações adicionais: ‐”

Mozelos, 30 de Janeiro de 2009
O Conselho de Administração da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.

