DOCUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA
INFORMAÇÃO ANUAL
Nos termos e para os efeitos do artigo 248.º – C do Código de Valores Mobiliários, apresenta-se uma lista
da informação publicada pela CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (CIMPOR), na sua qualidade de
emitente de valores mobiliários admitidos à negociação, durante o exercício de 2009.
1.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DOS SÍTIOS DA CMVM, EURONEXT E
CIMPOR NA INTERNET

a) Informação Privilegiada e Outras Comunicações:
29 de Janeiro

Informação sobre a revisão do rating da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS,
S.A. emitida pela Standard & Poor’s.

17 de Março

Informa sobre Resultados Consolidados do exercício de 2008.

24 de Abril

Informa sobre proposta do Conselho de Administração relativa à distribuição dos
dividendos.

28 de Abril

Informa ter assinado com a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., um
acordo de princípios relativo à cessação da participação conjunta detida na C+PA –
Cimentos e Produtos Associados, S.A..

8 de Maio

Informação sobre a revisão do rating da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS,
S.A. emitida pela Standard & Poor’s.

13 de Maio

Informa sobre resultados da Assembleia Geral.

14 de Maio

Publica relatório sobre o Governo da Sociedade de 2008.

14 de Maio

Informa sobre indicadores financeiros do primeiro trimestre de 2009.

21 de Maio

Informa sobre acordo de princípios relativo à cessação da participação na C+PA Cimentos e Produtos Associados, S.A..

27 de Maio

Informa sobre Resultados Consolidados do primeiro trimestre de 2009.

30 de Julho

Informa sobre acordo de princípios relativo à cessação da participação conjunta
detida na C+PA - Cimentos e Produtos Associados, S.A..

26 de Agosto

Informa sobre Resultados Consolidados do primeiro semestre de 2009.

28 de Agosto

Informa sobre renuncia ao cargo por Administrador da Sociedade.

28 de Setembro

Informa sobre outlook de rating, emitido pela Standard & Poor’s.

13 de Outubro

Informa sobre Memorandum de Entendimento sobre aquisição no Equador da
empresa Cementos Chimborazo, S.A..

8 de Novembro

Informa sobre rejeição da oferta pública sobre a Cementos Chimborazo, S.A..

25 de Novembro

Informa sobre Resultados Consolidados ao terceiro trimestre de 2009.

3 de Dezembro

Informa sobre deliberações do Conselho de Administração para designação da
Comissão Executiva e seu Presidente..

19 de Dezembro

Informa sobre revisão de rating efectuada pela Standard & Poor’s.

22 de Dezembro

Informa sobre assinatura de um programa EMTN ("Euro Medium Term Note
Programme").

b) Pagamento de Dividendos e Prestação de Contas
13 de Maio

Informa sobre a aprovação dos Relatórios e Contas consolidado
relativos ao exercício de 2008.

e individual

14 de Maio

Publica Relatórios e Contas consolidado e individual relativo ao exercício de 2008.

29 de Maio

Publica informação sobre actividade consolidada no primeiro trimestre de 2009.

26 de Agosto

Publica Relatório e Contas do primeiro semestre de 2009.

23 de Outubro

Informa sobre devolução sem assinatura do Relatório de Gestão relativo ao
primeiro semestre de 2009 por parte de um membro do Conselho de
Administração.

25 de Novembro

Publica informação sobre actividade consolidada ao terceiro trimestre de 2009.

c) Convocatórias, Governo da Sociedade e Titulares de Órgãos Sociais

7 de Abril

Publica convocatória para Assembleia Geral Anual a realizar no dia 13 de Maio de
2009.

27 de Abril

Publica informações preparatórias para a Assembleia Geral de 13 de Maio de 2009.

27 de Abril

Publica proposta do accionista Tedal, SGPS, S.A para o ponto 5 da Assembleia
Geral de 13 de Maio de 2009.

27 de Abril

Publica proposta do accionista Tedal, SGPS, S.A para o ponto 6 da Assembleia
Geral de 13 de Maio de 2009.

27 de Abril

Publica proposta dos accionistas Investifino, SGPS, S.A., Ladelis, SGPS, S.A., e
Financiére Lafarge, SAS, para o ponto 5 da Assembleia Geral de 13 de Maio de
2009.

27 de Abril

Publica proposta dos accionistas Investifino, SGPS, S.A., Ladelis, SGPS, S.A., e
Financiére Lafarge, SAS, para o ponto 6 da Assembleia Geral de 13 de Maio de
2009.

7 de Maio

Informa sobre despachos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, relativos ao
conteúdo das propostas, para os pontos 5 e 6 da Assembleia Geral, apresentadas
pelos accionistas Investifino, SGPS, S.A., Ladelis, SGPS, Lda., e Financiére Lafarge,
SAS.

13 de Maio

Informa sobre aprovação do Relatório sobre o Governo da Sociedade de 2008.

13 de Maio

Informa sobre eleição dos membros dos órgãos sociais, para o mandato
2009/2012.

14 de Maio

Publica Relatório do Governo da Sociedade de 2008.

27 de Maio

Informa sobre a nomeação da Comissão Executiva do Conselho de Administração.

25 de Novembro

Informa sobre nomeação por cooptação de administrador não executivo.

d) Acções Próprias e Ofertas Públicas
9 de Abril

Anúncio da Oferta Pública de Distribuição relativa ao Plano de Aquisição de
Acções da CIMPOR - Ano 2009.

14 de Maio

Anúncio do resultado da Oferta Pública de Distribuição relativa ao Plano de
Aquisição de Acções da CIMPOR (Ano 2009) pelos colaboradores do Grupo.

e) Participações Qualificadas
6 de Janeiro

Teixeira Duarte, SGPS, S.A. informa sobre imputação de participações no capital
social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A..

16 de Fevereiro

Investifino – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. informa sobre imputação de
participações no capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A..

17 de Fevereiro

Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa sobre imputação de participações no
capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A..

f) Transacções de dirigentes
21 de Maio

Divulga aquisição de 12.050 acções, em bolsa, por parte de seis dirigentes. Divulga
simultaneamente a alienação de 6.220 acções, em bolsa, por um dos seis dirigentes
citados no mesmo comunicado.

8 de Junho

Divulga aquisição de 162.650 acções, fora de bolsa, por parte de dezassete
dirigentes. Divulga simultaneamente a alienação de 33.120 acções, em bolsa, por
dois dos dezassete dirigentes citados no mesmo comunicado.

18 de Junho

Informa sobre reconciliação de posição inicial de acções detidas por parte de um
dirigente, em complemento de informação já divulgada.

23 de Junho

Divulga alienação de 25.230 acções, em bolsa, por parte de um dirigente.

26 de Junho

Divulga alienação de 5.211 acções, em bolsa, por parte de um dirigente.

8 de Julho

Divulga alienação de 9.500 acções, em bolsa, por parte de um dirigente.

17 de Julho

Divulga alienação de 205.000 acções, em bolsa, por parte de um dirigente.

5 de Agosto

Divulga transferência, em bolsa, de 40.250 acções, por parte de um dirigente, para
uma entidade consigo relacionada.

13 de Agosto

Divulga aquisição, em bolsa, de 5.117 acções por parte de uma entidade
relacionada com um dirigente.

18 de Agosto

Divulga aquisição, em bolsa, de 6.673 acções por parte de uma entidade
relacionada com um dirigente. Divulga simultaneamente a alienação, em bolsa, de
3.928 acções pela mesma entidade.

20 de Agosto

Divulga aquisição, fora de bolsa, de 310 acções por parte de uma pessoa
relacionada com um dirigente. Divulga simultaneamente a alienação, em bolsa, de
5.000 acções por parte de outro dirigente.

1 de Outubro

Divulga alienação, em bolsa, de 245.553 acções por parte de uma entidade
relacionada com dois dirigentes.

7 de Outubro

Divulga alienação de 5.100 acções, em bolsa, por parte de um dirigente.

5 de Novembro

Divulga alienação, em bolsa, de 1.047.771 acções por parte de uma entidade
relacionada com dois dirigentes, tendo como posição final 43.511.520 acções.

2.

12 de Novembro

Informa sobre ratificação do comunicado anterior, relativo a alienação, em bolsa,
de 100.000 acções por parte de entidade relacionada com dois dirigentes, tendo
como posição final 43.411.520 acções.

7 de Dezembro

Informa sobre renúncia ao cargo de administrador de entidade relacionada por
parte de dirigente da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A..

18 de Dezembro

Informa sobre ratificação do comunicado de 12 de Novembro de 2009, relativo a
alienação, em bolsa, de 11.000 acções por parte de entidade relacionada com
dirigente, tendo como posição final 43.400.520 acções.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA JUSTIÇA

4 de Abril

Anúncio da convocatória da Assembleia Geral Anual a realizar no dia 13 de Maio
de 2009.

25 de Maio

Anúncio do pagamento de dividendos relativos ao ano de 2008.

6 de Junho

Anúncio da nomeação do novo Conselho de Administração.

21 de Junho

Anúncio da designação do Secretário e do Secretário Suplente da Sociedade.

7 de Agosto

Actualização da prestação de contas individuais relativas ao exercício de 2008, com
publicação da Certificação Legal de Contas.

22 de Agosto

Anúncio do depósito dos documentos de prestação de contas consolidadas
relativos ao exercício de 2008.

9 de Setembro

Anúncio da renúncia de um membro do Conselho de Administração.
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