Informação Privilegiada
Mozelos, 10 de janeiro de 2018 - 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. (“CORTICEIRA AMORIM”) informar o público em geral e
os seus Acionistas em particular, do seguinte:
1. A CORTICEIRA AMORIM, através da sua participada AMORIM BARTOP –
Investimentos e Participações, S.A. - que integra a Unidade de
Negócios (UN) Rolhas, desenvolvendo e produzindo rolhas capsuladas
para o segmento de bebidas espirituosas - celebrou um acordo para
a aquisição da sociedade ELFVERSON & Co AB, com sede em Påryd,
Suécia.
2. Nos termos do acordo celebrado, são adquiridos 70% do capital social
da ELFVERSON & Co AB, pelo montante de cerca de 5,5 milhões de
euros.
3. Sobre os restantes 30% recai uma opção de venda por parte da
vendedora (a sociedade sueca Vätterledens Invest AB) e uma opção
de compra por parte da AMORIM BARTOP – Investimentos e
Participações, S.A., exercíveis a partir de 2020, por um preço que,
tendo por base o valor já pago pelos primeiros 70%, dependerá ainda
da evolução da performance da ELFVERSON & Co AB nos próximos
anos.
4. A ELFVERSON & Co AB teve a sua origem em 1870, na localidade de
Kalmar, tendo sido transferida para Påryd em 1912, onde desenvolve
a sua atividade desde então. Desde o início da década de 1990, a
empresa é de propriedade da Vätterledens Invest AB.
5. A ELFVERSON & Co AB produz tops de madeira de alta qualidade para
rolhas capsuladas (bartops), os quais são utilizados pelos grandes
grupos da indústria de bebidas espirituosas.
6. No exercício económico de 2017, a ELFVERSON & Co registou um
volume de negócios de cerca de 4,8 milhões de euros, dispondo de
uma equipa altamente especializada composta por 44 colaboradores.
7. Através desta operação, a UN Rolhas adquire uma participação
relevante numa empresa com um portefólio de produtos premium e
uma carteira de clientes de relevo que pretende desenvolver,
reforçando também as fontes de abastecimento de tops de madeira
de reconhecida qualidade, o que permitirá acompanhar o
crescimento das necessidades dos seus clientes no segmento das
rolhas capsuladas.
Mozelos, 10 de janeiro de 2018
O Conselho de A Administração da
CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

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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