
 

 

 

CORTICEIRA AMORIM  

Divulgação de Transacções  

 

Mozelos, 19 de Outubro de 2012 - 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 19 de Outubro, recebida por fax no mesmo dia, a 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. foi informada nos termos infra, das seguintes 

transacções de acções: 

 

“Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 248.º-B do Código dos Valores 

Mobiliários e nos artigos 2.º e 14.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, a AMORIM – 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“AMORIM, SGPS, S.A.”), sociedade com 

sede na Rua da Corticeira, 34, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, 

identificada com o número único de pessoa colectiva e de registo comercial 503 760 030 e 

registada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, vem, pela presente, 

informar o seguinte: 

 

1. No dia 19 de Outubro de 2012, esta sociedade alienou, por compra e venda, em operação 

fora de bolsa, ao preço de 1,39 Euros por acção, todas as acções por si detidas no capital 

social da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., a saber, 3.069.230 acções 

representativas de 2,3077% do referido capital social; 

 

2. Nessa compra e venda, as acções alienadas foram adquiridas pela sociedade AMORIM 

INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, BV (“AMORIM IP, BV”), sociedade 

com sede em Herikerbergweg 238, 1100 DW, Amesterdão; 

 

3. Na sequência da operação descrita nos pontos 1. e 2. supra, a AMORIM IP, BV passou 

a deter directamente um total de 20.064.387 acções representativas de 15,0860% do 

capital social o que, com base na informação divulgada ao mercado segundo a qual a 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. detém 5,1203% de acções próprias, 

corresponde a 15,9001% dos direitos de voto da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, 

S.A.. 

 

4. Considerando que a AMORIM IP, BV é uma sociedade de direito holandês, 

integralmente detida pela sociedade de direito português, AMORIM, SGPS, S.A.; e 
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5. Considerando que, conforme informação divulgada ao mercado, a CORTICEIRA 

AMORIM, SGPS, S.A. detém 5,1203% de acções próprias; 

 

6.  Na sequência da operação acima descrita, passam a ser imputados à AMORIM, SGPS, 

S.A. 15,9001% dos direitos de voto da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., 

correspondentes aos direitos de voto inerentes às 20.064.387 acções detidas pela 

AMORIM IP, BV. 

 

7. Esta informação é prestada em virtude de: 

 

a) a participação directa da AMORIM, SGPS, S.A. ter sido reduzida abaixo de 2% dos 

direitos de voto correspondentes ao capital social da CORTICEIRA AMORIM, 

SGPS, S.A.; 

b) o título de imputação dos direitos de voto da AMORIM, SGPS, S.A. na 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. ter sido alterado, tendo aquela sociedade 

passado a detê-los  integral e indirectamente através de sociedade por si dominada; 

c) a participação directa da AMORIM IP, BV ter ultrapassado os 15% dos direitos de 

voto correspondentes ao capital social da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.; 

d) existirem dirigentes da AMORIM, SGPS, S.A. e da AMORIM IP, BV que também 

são dirigentes da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.” 

 

 

 

O Conselho de Administração da  

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 



 

 

 

 

 

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 495 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.corkfacts.com ou www.apcor.pt. 
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