PRESS RELEASE

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Mozelos, 20 de Junho de 2012 - 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 90,91% da empresa TREFINOS, S.L.
2. Localizada em Girona, Espanha, a TREFINOS, S.L. lidera a produção e
comercialização de rolhas para champanhe e vinhos espumantes na Catalunha.
3. Com quase um século de história, a TREFINOS, S.L. é uma organização sólida,
moderna, com eficiência operacional e rentabilidade dignas de registo, que detém
uma importante rede comercial internacional em países como a França, Itália e os
EUA. De realçar também o notável knowhow dos seus gestores e o investimento da
Empresa em I&D aplicados a tecnologias inovadoras visando a melhoria qualitativa
dos produtos.
4. A CORTICEIRA AMORIM reforça, assim, a sua posição no segmento de rolhas
para champanhe e espumantes – área prioritária de crescimento para a Unidade de
Negócios Rolhas – perspectivando, no futuro, importantes sinergias ao nível da
produção, da partilha de tecnologias e da complementaridade das estruturas
comerciais das Sociedades envolvidas.
5. A integração da TREFINOS, S.L. no Grupo CORTICEIRA AMORIM reforçará a
sua eficiência e posicionamento no mercado, permitindo à TREFINOS beneficiar
de conhecimentos, estruturas e práticas do líder mundial: a política de procurement de
cortiça, as tecnologias de produção e controlo de qualidade e a eficácia da rede
comercial.
6. O valor da aquisição, integralmente pago na data de aquisição, ascende a 15,1
milhões de euros.

7. É do interesse da Sociedade que, reunidas as condições para o efeito, o Sr. Juan
Ginesta, Gerente Único da TREFINOS, S.L. integre o Conselho de Administração
da CORTICEIRA AMORIM.

Mozelos, 20 de Junho de 2012
O Conselho de A Administração da
CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

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 de 495 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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