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Mozelos, 20 de outubro 2016 – Em cumprimento do disposto na alínea a), do nº 1
do artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM,
S.G.P.S., S.A. informar o seguinte:

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

1. A

Amorim

Flooring

Investments,

Inc.,

uma

subsidiária

detida

integralmente pela Amorim Revestimentos, S.A. (Unidade de Negócios
Revestimentos da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.), anunciou que

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 600 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

celebrou um acordo definitivo para vender a sua participação de 25% na
US Floors, Inc. (Dalton, Georgia, E.U.A.) à Shaw Industries Group, Inc.
(Dalton Georgia, E.U.A.) .
2. A Amorim Flooring Investments, Inc. adquiriu a sua participação na US
Floors, Inc. em dezembro de 2008.
3. A US Floors, Inc. é uma empresa líder na inovação e promoção de
revestimentos compósitos em madeira e plástico – vendidos sob a marca
Coretec – destinados ao segmento dos revestimentos vinílicos, bem como
de cortiça, bambu e madeira.
4. Estima-se que a transação se concretize no quarto trimestre do corrente
ano, sujeita às habituais condições de fecho e aprovações legais.
5. A US Floors, Inc. continuará a vender os produtos da Amorim
Revestimentos, S.A. no mercado dos EUA.
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