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Informação
Privilegiada
Mozelos, 19 de Julho de 2017 - Em cumprimento do disposto na alínea a), do
n.º 1 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 Acionistas em
particular, do seguinte:
1. A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., através da sua participada
Amorim & Irmãos, SGPS, S.A., celebrou um acordo com vista à
aquisição do capital social da sociedade ETABLISSEMENTS CHRISTIAN
BOURRASSÉ (société anonyme), com sede em Tosse (França).
2. A ETABLISSEMENTS CHRISTIAN BOURRASSÉ (société anonyme) detém
integralmente o capital da sociedade SOCORI – SOCIEDADE DE
CORTIÇAS DE RIOMEÃO, S.A. (Riomeão, Portugal) e da sociedade
CORPACK BOURRASSÉ S.A. (Santiago, Chile) – as três em conjunto
designadas por BOURRASSÉ (http://www.bourrasse.com/).
3. Nos termos do acordo celebrado, a Amorim & irmãos, SGPS, S.A.
adquire, num primeiro momento, 60% do capital social da
ETABLISSEMENTS CHRISTIAN BOURRASSÉ (société anonyme), pelo
montante de 29 milhões de euros (M€). Os restantes 40% serão
adquiridos posteriormente, até 2022, por um preço que, tomando
por referência o valor já pago pelos primeiros 60%, dependerá ainda
da evolução da performance da BOURRASSÉ nos próximos anos.
4. Com mais de um século de história, a BOURRASSÉ evoluiu através do
investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, produzindo
rolhas de cortiça natural de elevada qualidade e consistente
performance. Em 1968, Christian Bourrassé ingressou na empresa
familiar fundada em 1900 por seu avô Jean-Baptiste. Em 1988, Jean
Francis Troccard juntou-se à gestão da BOURRASSÉ. Um ano mais
tarde, a BOURRASSÉ ganhou um novo impulso quando foi decidido
constituir uma filial dedicada à produção em Portugal. Em 1998 foi
criada a subsidiária chilena, que veio a dedicar-se à
comercialização de produto no continente sul-americano. Hoje,
essa integração da cadeia de valor, desde a compra da matériaprima até à comercialização do produto acabado, garante à
BOURRASSÉ o controle total de todo o ciclo relativo à produção e
venda de vedantes.
5. Atualmente, a BOURRASSÉ conta com uma equipa de cerca de 450
colaboradores que trabalham todos os dias para produzir e
distribuir mais de 700 milhões de rolhas vendidas a mais de 3300
clientes (diretos e indiretos). A BOURRASSÉ desenvolve a sua
atividade sobretudo em França, Espanha, Itália e Chile.
6. No exercício económico de 2016, a BOURRASSÉ registou, em termos
consolidados, um volume de negócios de 55 M€.
7. Detentora da marca internacional «BOURRASSÉ», a BOURRASSÉ
procurava uma solução de sucessão da atual gestão, pelo que
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pretendia um acionista cooperante que entendesse a indústria e
desse continuidade ao projeto. Dado que o Grupo Corticeira
Amorim e a BOURRASSÉ partilham uma visão de mercado muito
similar, com uma gama de produtos que responde à segmentação e
aos requisitos exigidos pelos clientes, a CORTICEIRA AMORIM,
S.G.P.S., S.A. surgiu como o parceiro natural.
8. Os valores da BOURRASSÉ e a sua marca serão, assim,
salvaguardados, estando previsto que a empresa assegurará a sua
identidade e autonomia. Um modelo de governo profissional
possibilitará uma sucessão natural do existente à data, assumindo
Jean Francis Troccard o lugar de Presidente do conselho de
administração e Diretor Geral da BOURRASSÉ, ficando Christian
Bourrassé como administrador, assegurando-se, assim, uma
transição há muito prevista e planeada.
9. Através desta operação, a CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. adquire
uma marca de forte reconhecimento e prestígio internacionais,
reforçando a sua presença no mercado e acrescentando dimensão e
valor ao seu projeto empresarial.
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O Conselho de A Administração da
CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
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Sobre a Corticeira Amorim SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua atividade 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 640
milhões de euros em mais de 100 países, através de uma rede de dezenas de empresas subsidiárias.
Investindo milhões de euros anualmente em I&D, a Corticeira Amorim é uma empresa empenhada
na promoção desta matéria-prima única, desenvolvendo um portefólio variado de produtos 100%
naturais que são usados por algumas das indústrias mais tecnológicas e exigentes do mundo, como
são exemplo as indústrias de vinhos & espirituosos, aeroespacial, automóvel, construção, desporto,
design de interiores e de moda.
A abordagem da Corticeira Amorim à escolha de matérias-primas e os seus processos de produção
sustentáveis estão na base de uma interdependência singular entre a indústria e um importante
ecossistema, o montado – um exemplo paradigmático em termos de desenvolvimento social,
económico e ambiental sustentável.
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