
 
 

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
Sociedade AbertaSede: Rua Alexandre Herculano, 35 –1250-009 LISBOACapital Social: 672.000.000 Euros 
            Número Único de Pessoa Colectiva e Conservatória do Registo Comercial de Lisboa: 500 722 900 
 

 
 

COMUNICADO 
 

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 INVESTIFINO – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, 

S.A., em fax datado de 16 de Fevereiro de 2009, o seguinte: 

 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no número 1, da alínea a), do artigo 16.º do 

Código dos Valores Mobiliários, e no Regulamento n.º 5/2008, informa-se que esta 

sociedade, Investifino – Investimentos e Participações, SGPS, S.A (“Investifino”), 

pessoa colectiva número 501814728, com sede na Rua Cidade de Córdova, n.º 1, Alfragide, 

Amadora, e o capital social de 450.000 euros, vendeu, fora de mercado regulamentado, em 

16 de Fevereiro de 2009, 64.406.000 (Sessenta e quatro milhões quatrocentos e seis mil) 

acções da sociedade CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. (“CIMPOR”), 

pessoa colectiva número 500722900, com sede na Rua Alexandre Herculano, 35, 1250-009 

Lisboa, e o capital social de 672.000.000 euros, correspondentes a 9,584% do capital e 

direitos de voto da referida sociedade CIMPOR, ao preço de Eur 4,75 por acção, tendo em 

virtude dessa venda reduzido a sua participação abaixo dos 20% do capital social e dos 

direitos de voto na CIMPOR. 

 

Após a referida venda a Investifino passou a deter 71.734.000 acções da CIMPOR e os 

correspondentes direitos de voto os quais, nos termos do artigo 20º do Código dos Valores 
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Mobiliários, são imputáveis à sociedade Manuel Fino SGPS, S.A., com sede no local acima 

indicado, sociedade que detém indirectamente a totalidade do capital da sociedade 

participante através das sociedades Jevon Limited e Limar Limited e à qual se consideram 

igualmente imputáveis as seguintes acções da emitente CIMPOR, 

 500 acções directamente detidas pela própria sociedade Manuel Fino SGPS, S.A.; 

 670 acções detidas pelo Sr. José Manuel Baptista Fino, vogal do Conselho de 

Administração da sociedade Manuel Fino SGPS, S.A., e da sociedade participante. 

 

Assim, após a referida operação de venda, consideram-se, nos termos legais, imputáveis à 

participante e à sociedade Manuel Fino SGPS, S.A., um total de 71.735.170 acções a que 

correspondem aproximadamente 10.675% dos direitos de voto da sociedade Cimpor – 

Cimentos de Portugal, SGPA, S.A.. 

 

Mais se informa que o contrato de compra e venda das acções pela qual a participante 

alienou as acções acima indicadas confere também a esta sociedade Investifino uma 

opção de recompra das mesmas acções que pode ser exercido durante o prazo de 3 anos a 

contar da data da referida operação de venda.” 

 

 

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2009. 

 

O Conselho de Administração, 


