EMISSÃO PELA CIMPOR FINANCIAL OPERATIONS, B.V. DE USD
750.000.000 SENIOR NOTES
(Substitui comunicado anterior)

A Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (“Cimpor”) anuncia que sua subsidiária Cimpor
Financial Operations, B.V., garantida pela InterCement Participações S.A. (holding que
controla a Cimpor) e pela InterCement Brasil S.A. (subsidiária da Cimpor), fechou hoje os
termos e condições de uma emissão de Senior Notes (“Notas”) no valor total de USD 750
milhões com maturidade de 10 anos. As Notas foram lançadas com cupão de 5.750% ao
ano e serão admitidas à cotação na Singapore Exchange, estando o fecho desta emissão
previsto para 17 de julho de 2014.
Os recursos líquidos desta emissão serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e
para uso corporativo em geral, permitindo um aumento da maturidade média do
endividamento da companhia e uma maior diversificação de credores.
As Notas não foram e não serão registradas na CMVM, nem na Comissão de Valores
Mobiliários Norte-Americana (SEC) de acordo com o Securities Act de 1933, conforme
alterado. As Notas foram oferecidas e vendidas exclusivamente a investidores institucionais
qualificados, conforme a isenção de registro prevista na Regra 144A do U.S. Securities Act e
fora dos Estados Unidos da América de acordo com a Regulation S do U.S. Securities Act.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda das Notas nem uma solicitação de
oferta para compra das Notas, ou oferta, solicitação ou venda das Notas em qualquer
estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja vedada por lei.
A Cimpor conta-se entre as 10 maiores cimenteiras internacionais do sector. Com uma forte
implementação na América do Sul e em África, e uma importante base exportadora a partir
de Portugal, segue hoje uma disciplinada estratégia de negócio centrada no aumento da
sua eficiência e na gestão criteriosa dos seus investimentos.
Lisboa, 10 julho, 2014
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