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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 
Na sequência da informação emitida no dia 16 de Outubro de 2006, a CIMPOR – Cimentos de 
Portugal, SGPS, S.A. informa o público em geral e os seus accionistas em particular que foi 
definitivamente aprovada pelas autoridades chinesas a aquisição, pela sua subsidiária Cimpor 
Chengtong Cement Corporation, Ltd. (Cimpor Chengtong), de 60% do capital social da empresa 
Shandong Liuyuan New Type Cement Development Co., Ltd. (New Liuyuan). 
 
O valor da referida aquisição – RMB 20,7 milhões (cerca de EUR 2 milhões) – irá ser liquidado em 
duas parcelas de igual montante, a primeira de imediato e a segunda no prazo de três meses. A 
Cimpor Chengtong irá também efectuar um intercompany loan à New Liuyuan, no valor de RMB 
101 milhões (aproximadamente EUR 9,8 milhões), para liquidação por esta de empréstimos em 
dívida a alguns dos accionistas vendedores. 
 
Concluída a aquisição da New Liuyuan, os sócios da Cimpor Chengtong – Cimpor Inversiones, 
S.A. (80%) e China Chengtong Cement Group, Ltd. (20%) – irão proceder, na proporção das suas 
participações, ao aumento do respectivo capital social, dos actuais HKD 10.000 para HKD 
245.380.000 (cerca de EUR 23,3 milhões), a realizar, pela primeira, em numerário e, pela segunda, 
mediante a transferência da totalidade do capital social da empresa Sea–Land Mining, Ltd., cujo 
único activo consiste numa participação de 71,03% na empresa Suzhou Nanda Cement Company, 
Ltd. (detentora de uma moagem de cimento nos arredores de Xangai). 
 
A curto prazo, a Cimpor Inversiones, S.A. irá transferir a sua participação no capital da Cimpor 
Chengtong para uma nova sociedade a constituir em Macau entre a própria Cimpor Inversiones, 
S.A., a C+PA – Cimento e Produtos Associados, S.A. e a Sociedade de Investimento Predial 
Estrela Nova, Limitada, empresa de capitais chineses sedeada em Macau. A Cimpor Inversiones, 
S.A. deterá 50% do capital desta nova sociedade (e a maioria do respectivo órgão de gestão) e os 
outros dois sócios 25% cada. 
 
Com a aquisição das referidas participações maioritárias, o Grupo CIMPOR reforça a sua presença 
internacional no continente asiático, concretizando a sua entrada no maior mercado mundial do 
cimento e criando as condições para o desenvolvimento de uma estratégia de expansão orientada 
para o aproveitamento do seu elevado potencial de crescimento.  
 
A CIMPOR, presente a partir de agora em onze países diferentes, vê assim reforçada a sua 
posição entre os principais grupos cimenteiros internacionais, aumentando a sua capacidade de 
produção de cimento com clínquer próprio para perto de 28 milhões de toneladas/ano.  
 

Lisboa, 30 de Maio de 2007       
O Conselho de Administração 

 
 
 


