S&P REDUZ RATING DA CIMPOR

A Cimpor informa que a Standard & Poor’s (S&P) reduziu as notações de crédito
(ratings) desta companhia para “BB” (longo prazo) e “B” (curto prazo). Estas notações
permanecem em “Credit Watch” negativo.
Esta ação decorre do anúncio do sucesso da Oferta Pública de Aquisição sobre a
Cimpor lançada pela InterCement Austria Holding GmbH, uma subsidiária da Camargo
Corrêa S.A. (CCSA; BB/Watch Neg/--) (Camargo) que detém presentemente de forma
indireta 72,9% do capital social da Cimpor e a quem, conjuntamente com a Votorantim
Cimentos, S.A., são imputados 94,1% dos direitos de voto da Cimpor perante o
entendimento da CMVM considerando o posicionamento da Caixa Geral de Depósitos,
S.A., do Grupo Camargo Corrêa e da Votorantim Cimentos S.A. no processo da OPA
acima referida.
A S&P argumenta da seguinte forma a redução dos ratings:
“Nivelamos o rating da Cimpor pelo da sua empresa mãe Camargo, em linha com os
nossos critérios de atribuição de ratings a empresas mãe e suas subsidiárias. Esta
redução decorre de considerarmos que a Camargo tem uma qualidade de crédito inferior
à da Cimpor e de acreditarmos que a Cimpor será totalmente incorporada no negócio de
cimento da Camargo (InterCement). Consideramos que a Camargo terá acesso direto
aos ativos da Cimpor, controlando as suas disponibilidades financeiras bem como a
distribuição de dividendos. A Camargo poderá agora dirigir a estratégia futura da
i
Cimpor.”
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Tradução da nota de Research da S&P em inglês.
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