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Comunicação de 
participação 
qualificada 
 

Mozelos, 4 de julho de 2018 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

17.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento 

CMVM n.º 5/2008, informa-se o Mercado que, por comunicação datada de 4 

de julho de 2018, recebida no mesmo dia, a CORTICEIRA AMORIM, SGPS, 

S.A. foi notificada pela Investmark Holdings B.V. do seguinte: 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos 

Valores Mobiliários (“Cód. VM”), bem como no artigo 2.º do Regulamento 

da CMVM n.º 5/2008, a Investmark Holdings B.V. (“Investmark”), uma 

sociedade comercial de direito holandês com sede em Luna ArenA, 

Herikerbergweg 238, 1101 CM Amesterdam Zuidoost, Holanda, informa V. 

Exas. do seguinte: 

 

1. Como é já do conhecimento de V.Exas.: 

(i) A Investmark é titular de 18.325.157 ações representativas 

de 13,778% do capital social e direitos de voto da 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.; 

(ii) A Great Prime, S.A. é titular da totalidade do capital social 

e direitos de voto da Investmark;  

(iii) As sociedades API – Amorim Participações Internacionais, 

SGPS, S.A., Vintage Prime, SGPS, S.A. e Stockprice, SGPS, 

S.A. (“Sociedades Holding”) são titulares, cada uma delas, 

de 20.000 ações representativas de 33,33% do capital 

social e direitos de voto da Great Prime, S.A.; 

(iv) À data da sua morte, o Senhor Américo Ferreira de Amorim 

detinha ações representativas de 85% do capital social e 

direitos de voto de cada uma das Sociedades Holding, 

ações essas que passaram desde então a ser imputadas à 

sua Herança (Indivisa). 

 

2. Por acordo de partilha celebrado no dia 9 de abril de 2018, as 

herdeiras legitimárias do Senhor Américo Ferreira de Amorim, a 

sua mulher, Maria Fernanda Oliveira Ramos Amorim (“MFRA”), e as 

suas três filhas, Paula Fernanda Ramos Amorim (“PA”), Marta 

Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira (“MA”) e Luísa 

Alexandra Ramos Amorim (“LA”), acordaram em atribuir a MFRA a 

titularidade da totalidade das ações referidas em 1.(iv) (i.e. ações 

representativas de 85% do capital social e direitos de voto das 

Sociedades Holding). 

 

3. No dia 2 de julho de 2018, em cumprimento do assim acordado, a 

transmissão das referidas ações das Sociedades Holding a favor de 

MFRA foi efetivamente concluída, passando as mesmas a estar 

registadas no nome da adquirente desde essa data. 
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4. Conjuntamente com as ações que já detinha antes nas mesmas 

sociedades, que representavam 10% do respetivo capital social, 

MFRA passou a deter 95% do capital social das Sociedades Holding. 

 
5. Em face do exposto, a participação qualificada de 18.325.157 

ações representativas de 13,778% do capital social e direitos de 

voto da Corticeira Amorim, SGPS, S.A., deixou de ser imputável à 

Herança (Indivisa) do Senhor Américo Ferreira de Amorim e passou 

a ser imputável à Senhora D. Maria Fernanda Oliveira Ramos 

Amorim em virtude do domínio que exerce sobre as Sociedades 

Holding.” 

 

Mozelos, 4 de julho de 2018 

O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

 


