COMUNICADO
A CIMPOR informa que a sua oferta pública de compra, apresentada no
passado dia 27 de Fevereiro, para a aquisição da cimenteira egípcia
Amreyah Cement Company, a 91EGP (libras egípcias ) por acção, foi aceite
por cerca de 91% do seu capital social.
A Amreyah Cement Company tem uma capacidade de produção de 2,4
milhões de toneladas de cimento por ano. Em 1999, a taxa de utilização da
capacidade foi superior a 95%, tendo as vendas representado cerca de 10%
do mercado egípcio. Esta fábrica, inaugurada em 1988, está localizada a 50
Km de Alexandria e utiliza no seu processo produtivo tecnologia actualizada.
Em 2001, após a conclusão do investimento, já em curso, para aumento da
capacidade produtiva de clínquer em 520.000 toneladas/ano, a empresa
ficará dotada de uma capacidade de 3,2 milhões de toneladas de
cimento/ano. O investimento previsto para a aquisição poderá atingir cerca
de 500 milhões de USD, estando o financiamento provisoriamente
assegurado pela emissão de instrumentos de dívida de curto prazo, que,
posteriormente, serão reestruturados no âmbito do programa de dívida de
médio e longo prazos já definido pela CIMPOR. O investimento realizado,
deduzido das disponibilidades líquidas da Amreyah, de cerca de 80 milhões
de USD, aponta para um valor de aquisição por tonelada instalada de 187
USD, o que não pode deixar de ser considerado muito atractivo, tendo em
conta o preço médio das aquisições em mercado similares e a rentabilidade
actual da empresa, que apresentou, em 1999, uma margem de Cash Flow
operacional (EBITDA) próxima de 50%.
Com esta aquisição, a CIMPOR prevê, nos primeiros doze meses, o
crescimento do seu cash flow por acção de 15% e do seu resultado líquido
por acção de 12%.
A CIMPOR congratula-se com o sucesso da sua oferta pública, que lhe
permite o acesso a novo mercado de grande potencial de crescimento,
reforçando a sua presença na região mediterrânica e do norte de África e
criando de imediato valor para os seus Accionistas. Dando seguimento à sua
estratégia de crescimento e internacionalização, o Grupo CIMPOR passa a
dispôr de 18 milhões de toneladas de capacidade anual de produção de
cimento, estando agora presente em sete países - Portugal, Espanha,
Marrocos, Tunísia, Egipto, Moçambique e Brasil.
Informação detalhada sobre esta aquisição será divulgada simultaneamente
com a apresentação pública dos resultados relativos ao exercício de 1999,
prevista para 22 de Março de 2000.
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