CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL,SGPS, S.A.
— Sociedade Aberta —
SEDE: Rua Alexandre Herculano, 35, 1250-009 Lisboa
PESSOA COLECTIVA: 500 722 900
CAPITAL SOCIAL: 672.000.000 Euros
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa n.º 731
COMUNICADO
PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do nº 1 do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários tornase público que, no passado dia 24 de Abril, nos foi comunicado pela
sociedade FINANCIERE LAFARGE o seguinte:
"Nos termos e para os efeitos do Artigo 16º do Código dos Valores
Mobiliários e do Artigo 1-B, nº 2 do Regulamento da CMVM nº 11/2000,
vem a FINANCIÈRE LAFARGE comunicar que, através de transacção
realizada fora de mercado regulamentado, transmitiu nesta data à LADELIS,
SGPS, Lda. e ao preço unitário de Euros 23.8, a totalidade das acções que
era titular na CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. com sede na Rua
Alexandre Herculano, 35, 1250-009 Lisboa, pessoa colectiva número
500.722.900, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o número 731, com o capital social no valor nominal de Euro
672.000.000, ou seja, 13.433.000 acções, às quais correspondem 9,995%
de direitos de voto correspondentes ao capital social."
Torna-se também público que, no passado dia 29 de Abril, nos foi
comunicado pela sociedade LAFARGE o seguinte:
"Nos termos e para os efeitos da legislação aplicável, nomeadamente os
artigos 16º e 20º, nº1, alínea b) do Código dos Valores Mobiliários, vem a
LAFARGE, sociedade de direito francês, com sede em 61, rue des Belles
Feuilles, BP 40 -75782 Paris cedex 16 - France, comunicar que lhe são
imputáveis os direitos de voto correspondentes às 13.433.000 acções da
CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. adquiridas pela LADELIS, SGPS,
LDA., cuja sócia maioritária, LAFARGE ASLAND S.A., é controlada por esta
sociedade"
Mais se informa que a referida participação, de 9,99% no capital social da
CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., corresponde actualmente a
10,07% dos direitos de voto.
Lisboa, 30 de Abril de 2002

