
 

 

 

 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.  

Aquisição de Acções Próprias 
 

 

Mozelos, Portugal, 25 de Março de 2010 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 

[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial da cortiça, informa, nos 

termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 11.º do Regulamento da CMVM 

n.º5/2008, que procedeu aquisição, através da Euronext Lisbon Stock Exchange, da 

seguinte quantidade de acções próprias: 
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Em resultado destas aquisições, a CORTICEIRA AMORIM SGPS, S.A. passa a deter, 

nesta data, 5.080.968 acções próprias, representativas de 3,8203% do seu capital social.  

 

 

Anexo: Lista dos negócios efectuados. 
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LISTA DOS NEGÓCIOS EFECTUADOS: 

 

Data de 
Transacção 

Hora 
Quantidade 
Adquirida 

Preço/Acção (€) 

24-03-2010 10:14 4.200 0,94 

 
10:38 800 0,94 

 
10:55 2.833 0,93 

 
11:34 1.000 0,93 

 
14:25 30 0,93 

 
15:26 1.137 0,93 

 
Total em 24-03-2010 10.000 

  

 

 

 Para informações adicionais contactar: 

Cristina Amorim 

Representante das Relações com o Mercado 

Tel: + 351 22 747 5400 

E-mail: corticeira.amorim@amorim.com  

www.corticeiraamorim.com  

 

  

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 superior a 410 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. 

 

 

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 
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