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PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que 
nos foi comunicado pela ATLANSIDER – SGPS, S.A., o seguinte: 
 
“A ATLANSIDER – SGPS, S.A., com morada na Estrada Nacional, 10-2, Aldeia de Paio 
Pires – Seixal, vem, em cumprimento do disposto do artigo 16.º do Código dos Valores 
Mobiliários, comunicar que em virtude da compra em bolsa de 100.000 acções realizada a 1 
de Fevereiro de 2008 e, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 
Valores Mobiliários, atingiu uma participação social correspondente a 33.621.460 acções da 
CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. 
 
Estas acções representavam 5,003% do capital social da referida sociedade. 
 
Dada a existência de relação de grupo com a ATLANSIDER – SGPS, S.A., a supra 
mencionada percentagem no capital social é imputável à entidade BIPADOSA, S.A., com 
sede fiscal em Calle Luís I, n.º 2 – 28031 Madrid, Espanha, e com sede administrativa em 
Crta. De Castilla, 802 – 15570 Narón (A Coruña), Espanha. 
 
Assim, para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, 
informa-se que naquela data a participação social na CIMPOR – Cimentos de Portugal, 
SGPS, S.A., imputável ao conjunto das sociedades do grupo BIPADOSA, S.A., nos termos 
do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo Código, é a seguinte: 
 

a) 33.621.460 acções, representativas de 5,003% do capital social: detidas pela 
ATLANSIDER – SGPS, S.A. (sociedade cujo capital é detido em 50% pela nossa 
subsidiária Metalúrgica Galaica, S.A., e em 50% pela LAF 98, S.L., cujo capital social 
é integralmente detido pela Metalúrgica Galaica, S.A.), a que acresciam 105.110 
acções detidas por administradores seus, estas por sua vez representativas de 
0,016% do capital social da  CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.; 

 
b) 312.300 acções, representativas de 0,046% do capital social: detidas pela Megasa – 

Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda. (sociedade cujo capital social é 
integralmente detido pela ATLANSIDER – SGPS, S.A.). 

 
Mais se informa que, além das entidades indicadas anteriormente, não existem outras 
entidades às quais, nos termos e para os efeitos do artigo 20.º do Código dos Valores 
Mobiliários, a participação detida ou imputável à BIPADOSA, S.A., seja igualmente 
imputável.” 

 

Lisboa, 21 de Agosto de 2008 

A Representante para as Relações com o Mercado 

Filipa Saraiva Mendes 


