CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua Alexandre Herculano, 35 –1250-009 LISBOA
Capital Social: 672.000.000 Euros
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o nº.731
Pessoa Colectiva nº. 500 722 900

COMUNICADO
PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA

Nos termos do nº1 do Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários torna-se público
que nos foi comunicado pela sociedade BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA o
seguinte:
“Em cumprimento do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vem
esta sociedade, em seu nome e da sociedade por si integralmente controlada, BCP
Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Ldª (anteriormente
denominada BCP Empresas, SGPS, Ldª) com sede na Av. José Malhoa, Lote 1686 na
cidade de Lisboa e o N.I.P.C. 503.399.930, comunicar que hoje, dia 16 de Abril de
2003, a sociedade sua dominada transferiu para o Fundo de Pensões do Banco
Comercial Português, Fundo gerido pela sociedade PENSÕESGERE – Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S.A., pessoa colectiva número 503.455.229, com sede
em Lisboa, na Av. José Malhoa, 9, a totalidade da participação por si detida no capital
social da Cimpor-Cimentos de Portugal, S.A, a qual ascendia a 27.653.550 acções, a
que correspondem 4,15% dos direitos de voto, tendo para efeito deste cálculo sido
considerado que a sociedade detém 5.635.224 acções próprias.
Mais se informa que, na sequência desta operação, a participação no capital da
CIMPOR que, nos termos do artigo 20º do supra mencionado Código, deve ser
imputada ao Banco Comercial Português, fica reduzida à participação detida pela
Fundação Banco Comercial Português, que é administrada pelo Conselho de
Administração deste Banco, e que ascende a 24.200 acções representativas de
0,004% dos direitos de voto dessa sociedade, sempre considerando o número de
acções próprias supra identificado.”
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