PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público
que a BIPADOSA, S.A., nos comunicou, em carta com data de 17 de Maio de 2005:
“BIPADOSA, S.A., com sede em Calle Tuset, 20-24, 08006 Barcelona, Espanha e sede
administrativa em Crta de Castilla, 802, 15.570 Narón (A Coruña), Espanha, vem, para
os efeitos do disposto no Artigo 2º, n.º 1, alínea d) e n.º 3 do Regulamento da CMVM n.º
04/2004, comunicar que:
a) a LAF 98, S.L. – sociedade integralmente detida pela Metalúrgica Galaica, S.A.,
esta por sua vez integralmente detida pela BIPADOSA, S.A. – alienou, por venda
fora de bolsa realizada em 17/05, a totalidade da participação social por si detida na
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., num total de 12.451.245 acções, à
Atlansider – SGPS, S.A. (sociedade cujo capital social é detido em 50% pela
Metalúrgica Galaica, S.A. e em 50% pela LAF 98, S.L.);
b) a participação social indirectamente detida pela BIPADOSA, S.A., no capital social
da referida Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., num total de 13.483.785
acções, correspondente a 2,007% do capital social desta e a 2,018% dos
respectivos direitos de voto, não foi modificada em virtude da operação referida em
a), apenas tendo alterado as sociedades que directamente passam a deter a
referida participação de 13.483.785 acções;
c) a participação social na Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., imputável à
BIPADOSA, S.A., de harmonia com o disposto no número 1 do artigo 20º do Código
dos Valores Mobiliários é, pois, a seguinte:
(i)

13.171.485 acções representativas de 1,960% do capital social: detidas pela
Atlansider, SGPS, S.A., a que acrescem 25.240 acções detidas por um
administrador seu;

(ii)

312.300 acções representativas de 0,046% do capital social: detidas pela
Megasa – Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda (anteriormente
denominada Atlansider - Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda),
sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Atlansider, SGPS,
S.A.”

Lisboa, 20 de Maio de 2005

A Representante para as Relações com o Mercado
Filipa Saraiva Mendes
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