RECTIFICAÇÃO DE COMUNICADO DE
PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA

Nos termos do nº. 1 do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, torna -se público
que nos foi comunicado pela Manuel Fino, SGPS, S.A., o seguinte:
“Para os devidos efeitos informa-se que a sociedade Manuel Fino, SGPS, S.A., com
sede em Lisboa na Rua Latino Coelho 89 – 5º, com o capital de EUR 100.000, pessoa
colectiva número 507130952 através da sociedade por si integralmente dominada,
Someria Enterprises, Inc., adquiriu, por compras realizadas nos dias 21 e 22 de Outubro
de 2004, um total de 235.000 acções representativas do capital social e dos direitos de
voto da sociedade TDP – SGPS, S.A., sociedade com sede na Praça 5 de Outubro,
nº10, Paço de Arcos, Oeiras, com o capital de EUR 450.000,00, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) com o número 5468, pessoa
colectiva nº 501814782, da qual já era accionista, com 126.300 acções, correspondentes
a 28% do capital social e dos direitos de voto, pelo que nessa data passou a dominar
integralmente a referida TDP-SGPS, S.A.
Por via das referidas aquisições, passaram a ser imputáveis à Someria Enterprises, Inc
e, à sua dominante, Manuel Fino, SGPS, S.A., as 75.825.000 acções da CIMPOR –
Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., já directamente detidas pela TDP – SGPS, S.A.,
correspondentes a 11,283% do capital social e dos direitos de voto da CIMPOR, ou,
considerando as acções próprias desta sociedade, 11,363% dos referidos direitos de
voto.”
Mais informamos que, à data de hoje, a participação acima corresponde a 11,364% dos
direitos de voto da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A..
Lisboa, 2 de Novembro de 2004
O Representante para as Relações com o Mercado
Filipa Saraiva Mendes
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