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Corticeira Amorim 

Internalização de Sistemas de Informação

A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A. (“CORTICEIRA AMORIM”) nos termos do disposto no artigo 29-T do Código dos 
Valores Mobiliários, vem por este meio informar o mercado e os seus acionistas da seguinte transação com parte relacionada:  

1. A CORTICEIRA AMORIM adquiriu à Amorim Serviços e Gestão, S.A. (ASG) 100% do capital social da OSI - Sistemas 
Informáticos e Electrotécnicos, Lda. (“OSI”), sedeada em Mozelos, Santa Maria da Feira, por um valor de 2,8 milhões de 
euros.  

2. A OSI é uma sociedade cuja atividade principal é a prestação de consultoria e de serviços especializados em sistemas de 
informação, que vem desempenhando um papel crucial na adequação, modernização, suporte e segurança dos sistemas 
de informação implementados nas subsidiárias da Corticeira Amorim, às quais presta atualmente cerca de 96% do total 
dos seus serviços. Em 2021, o seu volume de negócios atingiu os 10,9 milhões de euros. 

3. Informação adicional sobre a transação: 

• Parte relacionada e natureza da relação: a ASG é detida integralmente pela Amorim Investimentos e Participações, 
S.G.P.S., S.A., sociedade que detém 51% do capital social e dos direitos de voto da CORTICEIRA AMORIM; 

• Realizada em condições normais de mercado: o valor da transação foi determinado por avaliação externa 
independente (PwC); 

• Parecer favorável à transação da Comissão de Auditoria da CORTICEIRA AMORIM (composta integralmente por 
membros independentes), posteriormente aprovada pelo Conselho de Administração da Corticeira Amorim;  

• Data de transação: 21 de dezembro de 2022; 

• Fundamentação: tendo em conta o descrito no ponto 2., o Conselho de Administração da CORTICEIRA AMORIM 
decidiu, através desta operação, internalizar esta função essencial para o futuro da CORTICIERA AMORIM. 

 
Mozelos, 21 de dezembro de 2022 


