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AMORIM FRANCE  ADQUIRE UNIDADE  DE PRODUÇÃO DE 

ROLHAS CAPSULADAS NA ZONA DE COGNAC, FRANÇA 

 
 
Mozelos, Portugal, 3 de Dezembro de 2007 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 

[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial da cortiça, em 

cumprimento do disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 248º do Código dos Valores 

Mobiliários, vem informar o público em geral e os seus Accionistas em particular, do 

seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
i Amorim France, entidade detida a 100% pela Unidade de Negócios (UN) Rolhas 

da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. adquiriu um unidade de produção e 

comercialização de rolhas capsuladas, denominada SOBEFI, localizada na Região 

de Cognac (França). 

 
i Esta aquisição representa um importante passo na concretização da estratégia de 

crescimento da UN Rolhas em segmentos de alto valor acrescentado. 

 
i A operação totaliza aproximadamente Euros 1,4 milhões e inclui a compra do 

estabelecimento com os respectivos activos e fundo de comércio. 

 
 
 
 
 
Comunicado disponível no sítio da sociedade: www.corticeiraamorim.com. 

DESTAQUES 



CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Página 2 de2

 
 
 

AMORIM FRANCE  ADQUIRE UNIDADE  DE PRODUÇÃO DE 

ROLHAS CAPSULADAS NA ZONA DE COGNAC, FRANÇA 

 
 

A compra desta unidade de produção e comercialização de rolhas capsuladas de 

alto-valor acrescentado, localizada em Gensac-la-Pallue na região francesa de 

Cognac, representa um importante passo na consolidação do posicionamento da 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. neste mercado estratégico.  

A operação, com um valor aproximado de Euros 1,4 milhões, teve origem no 

processo de liquidação judicial da sociedade francesa SOFRALI S.A., detentora do 

estabelecimento SOBEFI, em curso  no Tribunal de Comércio de Marselha.  

Com esta aquisição, a Amorim France, S.A. adquire os activos corpóreos e 

incorpóreos e o fundo de comércio da SOBEFI, mantendo os actuais nove 

trabalhadores do referido estabelecimento. Do âmbito deste negócio ficam 

expressamente excluídos do negócio todas a dívidas do referido estabelecimento. 

Este investimento enquadra-se no reforço da posição da UN Rolhas da CORTICEIRA 

AMORIM, SGPS, S.A. nos segmentos de produtos de alta qualidade e de elevado 

valor acrescentado. 

. 

 
 
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA 
Tel: + 351 22 747 5400 
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com 
www.corticeiraamorim.com  
 
 
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 440 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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CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 
 
Edifício Amorim I 
Rua de Meladas, n.º 380 
Apartado 20 
4536-902 MOZELOS VFR 
PORTUGAL 
 
Tel.: 22 747 54 00 
Fax: 22 747 54 07 
 
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com 
 
Capital Social: EUR 133 000 000,00 
C.R.C. Sta. Maria da Feira 
Matrícula e NIPC: PT 500 077 797 
 
 


