PRESS RELEASE

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Mozelos, 23 de Dezembro de 2011 - Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º1
do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM,
S.G.P.S., S.A. informar o público em geral e os seus Accionistas em particular, o seguinte:
1. A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., através da sua participada, Amorim &
Irmãos, SGPS, S.A., adquiriu 50% da empresa Corchos de Argentina, S.A. com
sede em Mendoza, Argentina.
2. Esta transacção foi realizada por um preço global de 2,55 milhões de euros e
destina-se a reforçar a sua posição no mercado argentino, um dos principais países
do denominado novo mundo vinícola.
3. A Argentina é um país com forte tradição vinícola cujas exportações têm registado,
nos últimos anos, taxas de crescimento que se aproximam dos dois dígitos.

Mozelos, 23 de Dezembro de 2011
A Administração da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., 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.amorim.com ou www.corkfacts.com.
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