COMUNICADO
PRIMEIRO ADITAMENTO AO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. E A VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Nos termos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que nos foi comunicado, pela Caixa
Geral de Depósitos, S.A. e pela Votorantim Cimentos S.A. o seguinte:
“Na sequência da aquisição pela Votorantim Cimentos S.A. (“Votorantim”) em 11 de Fevereiro de 2010 de um lote
adicional de acções representativas de 3,928% do capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal SGPS S.A.
(“CIMPOR”), a Votorantim passou a deter 21,46%1 dos direitos de voto naquela sociedade.
Em consequência deste facto a Votorantim e a Caixa Geral de Depósitos S.A. (“CGD”) acordaram em proceder a
uma actualização do acordo parassocial relativo à CIMPOR que haviam celebrado no passado dia 3 de Fevereiro,
com o intuito exclusivo de fazer reflectir em tal acordo a actual percentagem de direitos de voto detidos pela
Votorantim na CIMPOR.
Neste sentido, o conteúdo do acordo parassocial mantém-se inalterado salvo no que respeita às percentagens de
direitos de voto detidos pela Votorantim na CIMPOR, o que tem, nomeadamente, impacto nos compromissos de
manutenção de participações sociais na CIMPOR pelas partes que foram divulgados oportunamente ao mercado, os
quais, passam a ser, resumidamente, os seguintes:
- Manutenção de acções que resultem na imputação às Partes de não menos do que cerca de 31,21% dos
direitos de voto na CIMPOR (lock-up), sendo admitido, no entanto, que essa participação possa estabilizar
em torno de cerca de 26,46 % dos direitos de voto na CIMPOR; e
- Não aquisição de acções que resultem na imputação às Partes de mais de 31,21% dos direitos de voto na
CIMPOR (stand-still).”
___________________________
1

Percentagem calculada com base na última informação divulgada a respeito do número de acções próprias da sociedade.

Lisboa, 24 de Março de 2010
A Representante para as Relações com o Mercado
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