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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, hoje, pela Investifino – Investimentos e Participações, SGPS, S.A., o seguinte: 
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 16.º do Código dos Valores 
Mobiliários, informa-se que a sociedade Investifino – Investimentos e Participações, SGPS, S.A., 
com sede na Rua Cidade de Córdoba, n.º 1, Alfragide, após as transacções concluídas no dia 9 de 
Novembro de 2007, pelas quais adquiriu, nessa data, em bolsa, cinco milhões de acções da 
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., passou a deter mais de vinte por cento das acções e 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social daquela sociedade aberta, em resultado de 
ter passado a deter directamente um total de 134.825.000 acções da Cimpor.  
 
Nos termos do artigo 20.º do Código de Valores Mobiliários, a titularidade das acções acima 
referidas é imputável à sociedade Manuel Fino, SGPS, S.A., com sede no local acima indicado, 
sociedade que detém a totalidade do capital da sociedade participante através das sociedades 
Limar Limited e Jevon 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; 
• 410 acções detidas pela Sr.ª D.ª Teresa Maria Baptista Roseta Fino, vogal do Conselho de 

Administração da sociedade participante. 
 
Pela titularidade das acções bem como a imputação de direitos de voto acima descritos, 
consideram-se, nos termos legais, imputáveis à participante e à sociedade Manuel Fino, SGPS, 
S.A., um total de 134.826.580 acções, a que correspondem aproximadamente 20,06% dos direitos 
de voto da sociedade Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.” 
 
 

Lisboa, 13 de Novembro de 2007 

 

A Representante para as Relações com o Mercado 

Filipa Saraiva Mendes 


