Nova área de Apoio aos Investidores no site Cimpor

23 fevereiro 2012 - O site da Cimpor tem agora uma nova área de Apoio aos
Investidores que pode ser acedida diretamente através do endereço
http://www.cimpor.pt/investidores/Default.aspx?lang=pt.
Refletindo o empenho da Cimpor em promover uma relação aberta e transparente com os
seus stakeholders e, em particular com a comunidade financeira, esta área apresenta
informação mais completa sobre a empresa, estruturada no formato que melhor
corresponde às necessidades de informação dos investidores.
Através do menu de navegação, que contempla os temas Organização Corporativa,
Estratégia, Pack Investidor, Comunicados, Apresentações, Relatórios & Publicações, Obter
Dados, Ação & Acionistas, Governo da Sociedade, Calendário e Equipa RI, o acesso a
qualquer tipo de dados é feito de forma intuitiva e com menos de 3 cliques. Em cada uma
das páginas, a informação mais relevante e atual encontra-se em destaque.
De realçar ainda nesta nova área de Apoio aos Investidores a possibilidade de descarregar
ficheiros em Excel com as séries de dados financeiros anuais, trimestrais, informação sobre
dívida consolidada e participações qualificadas.
A área de Apoio aos Investidores também pode ser acedida através do menu de navegação
da homepage do site Cimpor.

Com uma presença relevante no mercado mundial, a Cimpor é um grupo cimenteiro com sede em Portugal.
Desenvolve a sua atividade industrial em 12 países - Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Marrocos, Egipto,
Tunísia, Turquia, África do Sul, Moçambique, Índia e China –, onde detém 26 fábricas de cimento com uma
capacidade de produção total de 36 milhões de toneladas de cimento/ano e emprega 8500 colaboradores de 33
nacionalidades. Em 2010, a CIMPOR registou um volume de negócios de 2.240M€, um cash flow operacional de
630M€ e um resultado líquido de 242M€.
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