INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
A CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (CIMPOR), informa o público em geral e os seus accionistas
em particular que assinou, ontem, um contrato vinculativo – sujeito a diversas condições precedentes, entre
elas a não oposição da entidade reguladora do mercado local – para a aquisição de um conjunto de
participações, directas e indirectas, representativas de aproximadamente 99,7% do capital social da empresa
cimenteira turca Yibitas Lafarge Orta Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. (YLOAÇ).
A referida empresa, com sede em Ankara, detém, em conjunto com uma sua subsidiária (participada a
72,9%), um total de 3 fábricas de cimento, 3 moagens de clínquer, 12 instalações de betão pronto e 2
unidades de exploração de agregados, dispondo de uma capacidade de produção de clínquer de 1,6 milhões
de toneladas/ano e de uma capacidade anual de moagem correspondente a 3,5 milhões de toneladas de
cimento. Com os investimentos já em curso, as referidas capacidades serão aumentadas, até ao final de
2008, para 2,4 e 4,8 milhões de toneladas, respectivamente.
No corrente ano, os volumes de produção da YLOAÇ deverão atingir 2,5 milhões de toneladas de cimento,
1,2 milhões de metros cúbicos de betão e 2,4 milhões de toneladas de agregados, traduzindo-se num volume
de negócios consolidado de aproximadamente TRY 300 milhões (EUR 167 milhões).
Num mercado em forte crescimento (14,5%/ano, em média, nos últimos três anos), as vendas de cimento da
YLOAÇ correspondem a uma quota de cerca de 6%, a nível nacional, e de perto de 32%, ao nível das suas
principais zonas de influência (partes da Anatólia Central e Oriental e da região do Mar Negro).
O valor do negócio (Enterprise Value) acordado foi de EUR 533,56 milhões, traduzindo um múltiplo de 10,1
sobre o Adjusted EBITDA estimado para 2006. Descontado o valor atribuível às áreas de betões e agregados,
o referido Enterprise Value corresponde a cerca de EUR 190 por tonelada de cimento vendida.
Com a conclusão do processo de aquisição, recentemente anunciado, na República Popular da China, e uma
vez consumada esta transacção na Turquia, a CIMPOR vê reforçada a sua posição entre os principais grupos
cimenteiros internacionais, aumentando a sua capacidade de produção de cimento com clínquer próprio para
28 milhões de toneladas/ano, no prosseguimento de uma estratégia de diversificação geográfica que procura
garantir o crescimento do Grupo, o incremento do respectivo cash flow e a criação sustentada de valor para
os seus accionistas.
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