CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua de Meladas, 380 - Mozelos- Santa Maria da Feira
Capital social: € 133 000 000,00
Pessoa colectiva e matrícula nº 500 077 797
C.R.C. de Santa Maria da Feira

ESCLARECIMENTO

Na sequência da entrevista dada hoje à Reuters pelo Sr. Dr. António Rios de Amorim,
Presidente do Conselho de Administração da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., vem a
Sociedade informar e esclarecer o seguinte:
I - Corticeira Amorim investe 60 milhões de euros em três anos:
Anualmente, a CORTICEIRA AMORIM investe cerca de 20 milhões de euros na manutenção,
renovação e expansão da sua actividade; de acordo com a evolução de vários factores
(mercados, produtos, necessidades das unidades industriais) tal investimento privilegia
segmentos estratégicos, potencialmente geradores de maior valor acrescentado.
Assim, nos próximos três anos, prevê-se que tal investimento privilegie as maiores
aplicações da cortiça: a rolha, os materiais de construção e decoração e as aplicações
industriais.
Apesar de não estar em curso nenhuma aquisição, o enquadramento macroeconómico
adverso que a generalidade das empresas atravessa poderá proporcionar oportunidades de
aquisição na área da distribuição, a analisar casuisticamente.
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II - Unidade de Negócios dos Revestimentos:
Nos últimos anos, a boa performance desta UN, conforme se vem evidenciando nas
divulgações de resultados, justifica um investimento, que poderá ascender a 30 milhões de
euros (2007 a 2009), visando a duplicação da sua capacidade produtiva. Estima-se que, no
final de 2009, a UN seja capaz de corresponder às necessidades dos novos mercados
geográficos, como os EUA, Médio Oriente e Europa de Leste, bem como do segmento da
eco-construção.

III - Actividade e Resultados:
No 1.º semestre de 2008, a actividade situa-se aos níveis do verificado no período
homólogo anterior e, apesar da desvalorização do USD, factor que penaliza a Sociedade, as
medidas que têm sido tomadas – facturação em euros para os mercados fora dos EUA e
utilização de instrumentos de cobertura de risco cambial –, deverão contribuir para que o
seu efeito adverso seja minimizado. Em termos de resultados 2008, a Organização está
empenhada na obtenção de resultados em linha com os de 2007, pese embora a referida
evolução do USD e a conjuntura económica desfavorável.

IV - Activos não Afectos à Exploração:
A Sociedade tem vindo a ponderar a alienação de algumas das suas Propriedades de
Investimento (terrenos e edifícios), cujo valor de Balanço é cerca de 10 milhões de euros.

Mozelos, 7 de Julho de 2008

A Administração da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
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