PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que nos foi hoje comunicado, pela
Atlansider, SGPS, S.A. o seguinte:
“Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigo 16.º, 20.º e 21.º, todos do Código dos Valores Mobiliários,
(“Cód.VM”), bem como do Artigo 2.º do regulamento 5/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(“CMVM”), a sociedade Atlansider, SGPS, S.A., com sede no Seixal, na Estrada Nacional 10/2, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial do Seixal sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa
colectiva 503400106 (adiante designada a “Atlansider”), informa o seguinte:
1. Em aditamento à nossa comunicação de 17 de Fevereiro de 2010, pela qual informámos da celebração de um
contrato de compra e venda, ao abrigo do qual a Atlansider se comprometeu a alienar à Camargo Corrêa,
S.A. (adiante designada “CCSA”), fora de mercado regulamentado, 43.400.520 acções representativas de
6,46% do capital social e dos direitos de voto da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., sociedade
aberta, com sede em Lisboa, na Rua Alexandre Herculano, nº 35 (adiante designada por “CIMPOR”),
desconsiderando quaisquer acções próprias que esta sociedade possa deter, vimos pela presente informar
que, por acordo entre as partes, a execução e liquidação física da referida compra e venda terá lugar no
próximo dia 12 de Abril de 2010.
2. [Em tudo o mais, a informação contida na nossa comunicação de 17 de Fevereiro de 2010 mantém-se
verdadeira e actual.]”.
Lisboa, 31 de Março de 2010
A Representante para as Relações com o Mercado
Filipa Saraiva Mendes
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