
 
 

 
 
 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 

 
Nos termos do nº. 1 do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público 
que nos foi comunicado pelo Credit Suisse First Boston International o seguinte: 
 
“Nos termos e para os efeitos do artigo 16.º, 1 e 3 do Código dos Valores Mobiliários, 
serve a presente para informar que o Credit Suisse First Boston International, sociedade 
com sede no Reino Unido, celebrou no dia 24 de Novembro de 2004 dois contratos de 
compra e venda de acções que resultaram na aquisição de 85.000.000 acções da 
CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (“CIMPOR”), consubstanciando uma 
participação qualificada correspondente a 12,65% do capital social e 12,74% dos direitos 
de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR. 
 
Os dois contratos de compra e venda de acções permitiram adquirir simultânea e 
respectivamente: 

i. 33.500.000 acções da CIMPOR com o valor nominal de EUR 1 cada à C+PA – 
Cimento e Produtos Associados, S.A., representativas de 4,99% do capital social 
e 5,021% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR; e 

ii. 51.500.000 acções da CIMPOR com o valor nominal de EUR 1 cada à Libergeste, 
SGPS, Unipessoal Lda. (sociedade detida a 100% pela Holpac Limited), 
representativas de 7,66% do capital social e 7,72% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social da CIMPOR. 

 
Adicionalmente, as seguintes entidades do grupo Credit Suisse First Boston detinham já 
participações nos direitos de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR nos 
seguintes termos: 

i. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited: 99.402 acções da CIMPOR com o 
valor nominal de EUR 1 cada, representatives de 0,0148% do capital social e 
0,0149% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR, e 

ii. Credit Suisse First Boston International: 3.612 acções da CIMPOR com o valor 
nominal de EUR 1 cada representativas de 0,0005% do capital social e 0,0005% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR. 

 



 
 

Pelo exposto, o Credit Suisse First Boston International detém actualmente uma 
participação total de 85.003.612 acções da CIMPOR rcorrespondentes a 12,65% do 
capital social e 12,74% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 
CIMPOR. 
O grupo Credit Suisse First Boston detém actualmente uma participação total de 
85.103.014 acções da CIMPOR correspondentes a 12,66% do capital social e 12,75% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social da CIMPOR. 
 
O Credit Suisse First Boston International e o Credit Suisse First Boston (Europe) Limited 
são sociedades integrantes do Grupo Credit Suisse First Boston. O Credit Suisse First 
Boston International encontra-se sob o domínio directo do Credit Suisse First Boston 
(Zurich). O Credit Suisse First Boston (Europe) Limited encontra-se sob o domínio 
directo do Credit First Boston (UK) (International Holdings).” 
 
 

 

Lisboa, 26 de Novembro de 2004 
 
A Representante para as Relações com o Mercado 
 

Filipa Saraiva Mendes 
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