PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO E PERMUTA DE ATIVOS

1. Cimpor informa que o Conselho de Administração deliberou hoje aprovar a operação de
permuta entre os seguintes ativos da Cimpor e da InterCement Austria Holding GmBH
(“InterCement”):
Ativos da Cimpor transmitidos para a InterCement: ativos da Cimpor em Espanha (com
exceção da Cimpor Inversiones S.A., Cimpor Trading S.A. e Cimpor Eco S.L.), Marrocos,
Tunísia, Turquia, Índia, China e Perú, em conjunto com uma parcela equivalente a
21,21% (vinte um vírgula vinte um por cento) da dívida líquida consolidada da Cimpor.
Ativos InterCement transmitidos para a Cimpor: os ativos e operações de cimento e
betão da InterCement na América do Sul (Brasil, Argentina e Paraguai) e em Angola - ou
seja, atualmente 17 fábricas em operação (incluindo a unidade de moagem em Cubatão, São
Paulo, concluída em dezembro de 2012), uma em construção e quatro em projeto.
2. Os valores atribuídos aos ativos objeto da permuta foram fixados de harmonia com o
estabelecido no Prospeto da Oferta Pública de Aquisição lançada pela InterCement
sobre o capital social da Cimpor no passado dia 29 de maio, ou seja por dois bancos
independentes de reconhecida competência nacional e internacional, no caso o Morgan
Stanley e o Rothschild.
3. De acordo com o resultado da média aritmética dessas avaliações, foram atribuídos aos
Ativos da Cimpor o valor de 817,1 milhões de euros e aos Ativos da InterCement o valor
de 1.199,0 milhões euros.
4. Através desta operação, a Cimpor concentrará o foco da sua atividade em geografias
com potencial de crescimento e reforça a sua posição em mercados onde já ocupa
posições relevantes, ampliando o benefício de potenciais sinergias, fortalecendo a sua
competitividade e criando uma plataforma de crescimento equilibrada.
5. Paralelamente, esta operação permitirá ainda o reforço da estabilidade e coerência
acionista da Cimpor.
Conforme foi oportuna e publicamente divulgado, uma vez assegurada a permuta de
ativos com a Cimpor, a InterCement permuta os ativos recebidos pela participação de
21,2% no capital da Cimpor detida pela Votorantim Cimentos S.A.
6. Na sequência desta operação, a Cimpor passa a deter ativos em 9 países: Portugal,
Egito, Cabo Verde, Angola, Moçambique, África do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai.
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7. A Reorganização e Permuta de Ativos agora anunciada, permite instituir uma estratégia
clara, forte e eficaz promovida por uma estrutura acionista estável que assegura uma
adequada planificação estratégica, implementada com recurso às melhores práticas
operacionais e técnicas de gestão.
8. A deliberação ora anunciada foi previamente comunicada à CMVM.

Lisboa, 20 de dezembro de 2012
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