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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 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

Mozelos, 13 de outubro 2016 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do
Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento CMVM n.º 5/2008,
informa-se o Mercado que, por comunicação datada de 13 de outubro, recebida
no mesmo dia, a CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. foi notificada pela Investmark
Holdings B.V. do seguinte:
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores
Mobiliários (“Cód. VM”), bem como no artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º
5/2008, a Investmark Holdings B.V. (a “Investmark”), uma sociedade comercial de
direito holandês com sede em Luna ArenA Herikerbergweg 238 1101 CM
Amesterdam Zuidoost, Holanda, informa V. Exas. do seguinte:
1. Em 11 de outubro de 2016, a Warranties, SGPS, S.A. sociedade constituída
ao abrigo da lei portuguesa com sede na Rua da Corticeira, 34, 4535-173
Mozelos, Santa Maria da Feira, alienou, mediante contrato de compra e
venda, as ações representativas da totalidade do capital social da
Investmark à Great Prime, S.A., sociedade constituída ao abrigo da lei
portuguesa com sede na Rua da Corticeira, n.º 34, 4535-173 Mozelos,
Santa Maria da Feira, NIPC 514.140.020;
2. Em consequência da transação referida no número anterior, o capital
social da Investmark passou a ser integralmente detido pela Great Prime,
S.A.;
3. Por conseguinte, a participação qualificada de 24.975.157 ações
representativas de 18,778% do capital social e direitos de voto da
Corticeira Amorim, SGPS, S.A. da qual a Investmark é titular, deixou de ser
imputável à Warranties, SGPS, S.A. passando a ser imputável à Great
Prime, S.A.;
4. O capital social da Great Prime, S.A. é detido pelas sociedades API –
Amorim Participações Internacionais, SGPS, S.A., Vintage Prime, SGPS,
S.A. e Stockprice, SGPS, S.A., sendo cada uma delas titular de 20.000
ações representativas de 33,33% do capital social da Great Prime, S.A.;
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5. Por sua vez, o Senhor Américo Ferreira de Amorim detém 85% do capital
social de cada uma das sociedades referidas no parágrafo anterior (i.e. API
– Amorim Participações Internacionais, SGPS, S.A., Vintage Prime, SGPS,
S.A. e Stockprice, SGPS, S.A.);
6. Em face do exposto, a participação qualificada de 24.975.157 ações
representativas de 18,778% do capital social e direitos de voto da
Corticeira Amorim, SGPS, S.A., deixou de ser imputável à Warranties
SGPS, S.A. e passou a ser imputável à Great Prime, S.A., continuando a ser
também imputável ao Senhor Américo Ferreira de Amorim em virtude do
domínio que exerce sobre as sociedades API – Amorim Participações
Internacionais, SGPS, S.A., Vintage Prime, SGPS, S.A. e Stockprice, SGPS,
S.A.”
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