
 

Mozelos, 11 de Setembro de 2017  1/1 
 

Press 
release 
Corticeira Amorim   



 

Mozelos, 11 de Setembro de 2017  2/2 
 

Informação 
Privilegiada 

 

Mozelos, 11 de Setembro de 2017 - 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. 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., celebrou um acordo para 

a aquisição da sociedade S.A.S. SODILIÈGE, localizada em Merpins, 

Cognac (França). 

2. Nesta data, a CORTICEIRA AMORIM concluiu a aquisição de 100% do 

capital social da SODILIÈGE, tendo assumindo, ainda, o 

compromisso de adquirir as instalações fabris e administrativas 

onde a SODILIÈGE desenvolve a sua atividade. O montante global 

desta operação ascende a 3 milhões de euros (M€). 

3. A SODILIÈGE produz e distribui rolhas capsuladas (bartops) para 

bebidas alcoólicas e espirituosas tais como o cognac e o armagnac. 

Possui um portefólio de rolhas capsuladas de elevada qualidade e 

diversidade, produzindo rolhas à medida das especificações dos 

seus clientes, com cápsulas em materiais distintos como o metal 

(zamac ou estanho), o vidro, a madeira, a porcelana ou o plástico. 

A empresa possui tecnologia de injeção de plástico.  

4. No exercício económico de 2016, a SODILIÈGE registou um volume 

de negócios de 3,2 M€, dispondo de uma equipa altamente 

especializada composta por 12 colaboradores. 

5. Através desta operação, a CORTICEIRA AMORIM adquire uma 

empresa implementada na importante zona de produção de Cognac, 

com um portefólio de produtos reconhecido pela sua qualidade e 

consistência e uma carteira de clientes de relevo no segmento de 

produção de espirituosos. Assim, com esta operação, a CORTICEIRA 

AMORIM reforça a sua presença neste mercado geográfico e neste 

promissor segmento de negócio. 
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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. 

 

Para informações adicionais contactar: 

Cristina Amorim 

Representante para as Relações com o 

Mercado 

tel: + 351 227 475 425 

corticeira.amorim@amorim.com 
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