PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que a
Cinveste, SGPS, S.A., nos enviou o seguinte aditamento à sua comunicação de 1 de Abril
de 2008:
“Em aditamento à nossa comunicação de 1 de Abril de 2008 informamos que:
- a aquisição das 1.249.369 acções objecto dessa comunicação foi efectuada por compra
em bolsa.
- o limiar dos 2% dos direitos de voto da sociedade CIMPOR – Cimentos de Portugal,
SGPS, S.A., foi ultrapassado por aquisição de um lote em bolsa de 1.000.000 de acções
naquela data de 1 de Abril de 2008.
À Cinveste, SGPS, S.A., é imputável, nos termos do disposto no artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários, uma participação qualificada no capital social e direitos de voto da
sociedade CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., de 14.049.090 (catorze milhões
quarenta e nove mil e noventa) acções, correspondentes a 2,09% do capital social e dos
direitos de voto, a qual é detida da seguinte forma:
a) 13.983.000 acções pela Cinveste, SGPS, S.A., correspondentes a 2,081% do capital
social;
b) 30.000 acções, correspondentes a 0,004% do capital social, pela Cinveste Finance,
Gestão de Valores Mobiliários, Lda., sociedade cujo capital é indirectamente detido pela
Cinveste, SGPS, S.A.;
e
c) 36.090 acções por membros do Conselho de Administração da Cinveste, SGPS, S.A.,
correspondentes a 0,005% do capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS,
S.A..
Mais informamos que a maioria do capital social e dos direitos de voto da Cinveste, SGPS,
S.A., é detida pela sociedade LSMS – Investimentos, SGPS, S.A., na qual, por sua vez, o
Senhor Tenente Coronel Luís Augusto da Silva tem uma participação maioritária.”
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