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Participação Qualificada 
 

Mozelos, 8 de julho de 2019 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
17.º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se o Mercado que, por 
comunicação datada de 8 de julho de 2019, recebida no mesmo dia, a 
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. foi notificada pela Investmark Holdings 
B.V. do seguinte: 

“Comunicação de alteração de título de imputação de direitos de voto 
 
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 13.725.157 ações representativas 
de 10,32% 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; e, finalmente,  

(iii) Até ao passado dia 2 de julho de 2019, as sociedades API – 
Amorim Participações Internacionais, SGPS, S.A., Vintage 
Prime, SGPS, S.A. e Stockprice, SGPS, S.A. eram titulares, 
cada uma delas, de 20.000 ações representativas de cerca 
de 33,33% do capital social e direitos de voto da Great 
Prime, S.A.; 

(iv) A API – Amorim Participações Internacionais, SGPS, S.A., 
Vintage Prime, SGPS, S.A. e Stockprice, SGPS, S.A. eram na 
referida data – como continuam a ser na presente – 
dominadas por Maria Fernanda Oliveira Ramos Amorim 
(“MFRA”), detentora de 95% do respetivo capital social e 
direitos de voto. 

 
2. Sucede que, no dia 2 de julho de 2019, foi aprovado o aumento de 
capital da Great Prime, S.A. mediante a emissão de 49.574 novas ações, 
representativas de cerca de 45,2% do capital social e direitos de voto da 
referida sociedade, ações essas que foram, integral e exclusivamente, 
subscritas pela nova acionista A Porta da Lua, S.A., sociedade cujo capital 
social e direitos de voto são integralmente detidos por MFRA.  
 
3. Em resultado do aumento referido em 2., as 20.000 ações da Great 
Prime, S.A. detidas pela API – Amorim Participações Internacionais, SGPS, 
S.A., pela Vintage Prime, SGPS, S.A. e pela Stockprice, SGPS, S.A. 
passaram a representar apenas 18,3% do capital social e direitos de voto 
daquela sociedade. 
 
4. Subsequentemente, no dia 3 de julho de 2019, foi deliberada a 
amortização, com o consentimento do respetivo titular, das seguintes 
ações da Great Prime, S.A.: 
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(i) A totalidade das ações de que a Stockprice – SGPS, S.A. era 
titular, mais concretamente 20.000 ações representativas 
de cerca de 18,3% do capital social e direitos de voto da 
Great Prime, S.A.; 

(ii) Parte das ações de que a API – Amorim Participações 
Internacionais, SGPS, S.A. era titular, mais concretamente 
3.753 ações representativas de cerca de 3,4% do capital 
social e direitos de voto da Great Prime, S.A.; e 

(iii) Parte das ações de que a Vintage Prime – SGPS, S.A. era 
titular, mais concretamente 3.753 ações representativas 
de cerca de 3,4% do capital social e direitos de voto da 
Great Prime, S.A. 

 
5. Em resultado da amortização referida em 4., o capital social e direitos 
de voto da Great Prime, S.A. passaram a distribuir-se da seguinte maneira: 

(i) A Porta da Lua, S.A. – 49.574 ações representativas de 
60.4% do capital social e direitos de voto da Great Prime, 
S.A.; 

(ii) API – Amorim Participações Internacionais, SGPS, S.A. – 
16.247 ações representativas de 19,8% do capital social e 
direitos de voto da Great Prime, S.A.; 

(iii) Vintage Prime – SGPS, S.A. – 16.247 ações representativas 
de 19,8% do capital social e direitos de voto da Great 
Prime, S.A. 

 
6. Não obstante as operações de aumento de capital e amortização de 
ações referidas nos números anteriores, a participação qualificada de 
13.725.157 ações representativas de 10,32% do capital social e direitos 
de voto da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. continuou a ser imputável a 
MFRA, nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 20.º do Código dos 
Valores Mobiliários, em virtude do domínio que a mesma exerce sobre 
as sociedades A Porta da Lua, S.A., API – Amorim Participações 
Internacionais, SGPS, S.A. e Vintage Prime, SGPS, S.A.” 
 
 
O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

 


