
 
 

 
 

 
COMUNICADO 

 
 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 
 

Nos termos do nº1 do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que nos foi 
comunicado pela Caixa Geral de Depósitos, por carta de 9 de Junho de 2006, o seguinte: 
 
“Em cumprimento do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vimos comunicar 
que a Caixa Geral de Depósitos, S.A, (“CGD”), sociedade anónima de capitais públicos, pessoa 
colectiva nº 500960046, com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, com o capital social de 
2.950.000.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o nº. 
2900, passou a deter directa e indirectamente, 11.068.899 acções, correspondentes a 1,6472% do 
capital social, da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., (“CIMPOR”), sociedade aberta, 
pessoa colectiva nº 500722900, com sede na Rua Alexandre Herculano, 35 em Lisboa, com o 
capital social de 672.000.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, com o nº 731. 
 
A participação directa da CGD na CIMPOR é de 10.530.544 acções, as quais correspondem a 
1,567% do capital social dessa sociedade. 
 
A participação indirecta da CGD na CIMPOR é de 538.355 acções, correspondentes a 0,08% do 
capital social dessa sociedade, sendo a cadeia de entidades a quem a participação deve ser 
imputada, nos termos do nº 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, a seguinte: 
 
1- A CGD detém 100% do capital social e dos direitos de voto da Caixa Seguros, SGPS, S.A., 
pessoa colectiva nº 504622510, com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, com o capital social de 
448.400.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o nº 8575, 
que por sua vez detém: 
 
1.1 - 100% do capital social e dos direitos de voto da Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, 
S.A., pessoa colectiva nº 500918880, com sede social no Largo do Calhariz, 30 em Lisboa, com o 
capital social de 400.000.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, com o nº 15. 
 

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta♦Sede: Rua Alexandre Herculano, 35 –1250-009 LISBOA♦Capital Social: 672.000.000 Euros 
  Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o nº.731♦Pessoa Colectiva nº. 500 722 900 

1.2 – 70% do capital social e dos direitos de voto da Império Bonança, SGPS, SA, pessoa colectiva 
nº 507105010, com sede social na Av. João XXI, 63 em Lisboa, com o capital social de 
376.078.255 Euros, matriculada na Conservatória do registo Comercial de Lisboa, com o nº 14579, 
que por sua vez detém 100% do capital social e dos direitos de voto da Império Bonança - 



 
 

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta♦Sede: Rua Alexandre Herculano, 35 –1250-009 LISBOA♦Capital Social: 672.000.000 Euros 
  Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o nº.731♦Pessoa Colectiva nº. 500 722 900 

Companhia de Seguros, S.A., pessoa colectiva nº 500069468, com sede social na Rua Alexandre 
Herculano, 53 em Lisboa, com o capital social de 202.005.400 Euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o nº 1609.  
 
A Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, S.A. e a Império Bonança – Companhia de 
Seguros, S.A., detêm respectivamente 287.590 e 765 acções, correspondendo a 0,043% do capital 
social da Cimpor. 
 
2 – A CGD detém, directa e indirectamente, 100% do capital social e dos direitos de voto da Caixa 
– Participações, SGPS, S.A., pessoa colectiva nº 502592532, com sede na Av. João XXI, 63 em 
Lisboa, com o capital social de 27.750.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o nº 761 e da Gerbanca, SGPS, S.A., pessoa colectiva nº 504868705, 
com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, com o capital social de 50.000 Euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o nº 9974. 
 
A Gerbanca, SGPS, S.A. e a Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, S.A., detêm 93,92% do 
capital social e 99,64% dos direitos de voto do Caixa – Banco de Investimentos, S.A., pessoa 
colectiva nº 501898417, com sede na Rua Barata Salgueiro, 33 em Lisboa, com o capital social de 
81.250.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o nº 67081. 
 
O Caixa – Banco de Investimentos, S.A., detém 250.000 acções, correspondentes a 0,037% do 
capital social da Cimpor. 
 
Refira-se que a alteração da participação da CGD, agora comunicada, resulta da alienação de 20 
milhões de acções da CIMPOR, efectuada fora de bolsa através do sistema Euroclear, no âmbito 
de uma operação estruturada por conta de um cliente.” 
 
Mais informamos que a Cimpor-Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., detém 2.766.810 acções 
próprias, pelo que a totalidade da participação detida directa e indirectamente pela CGD 
representa 1,654 % dos direitos de voto da Cimpor. 
 
 

Lisboa, 14 de Junho de 2006 
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