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COMUNICADO 
INFORMAÇÂO PRIVILEGIADA 

 
A VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA (VAA)  vem, nos termos e para os efeitos  do disposto no art. 248 º do Código  
dos Valores Mobiliários, comunicar o seguinte: 
 
I - Em 10 de Janeiro de 2005 a VAA, através de comunicado divulgado nessa data, informou que  tinha procedido à 
alienação de 95% do capital social da sua então associada CRISAL-Cristalaria Automática SA (Crisal)  a favor da  
Libbey Europe B.V., sociedade com sede na Holanda, pertencente ao grupo LIBBEY, que o preço acordado para a 
venda dos 95% do capital social da Crisal foi de 27,5 milhões de Euros,  ao qual seria deduzida a dívida financeira da 
Crisal, que as condições da venda dos remanescentes 5% do capital social da Crisal ficaram fixados 
contratualmente, sendo o preço calculado em função da verificação de determinados resultados futuros da Crisal 
que, num período temporal inicial, ia  até ao final de 2007 e, num segundo período, poderia ir até ao fim do ano de 
2012. 
 
II - Supervenientemente à data de compra e venda das acções, as partes têm vindo a apurar o valor efectivo da dívida 
financeira da sociedade Crisal e a avaliar um conjunto de reclamações apresentados pela Libbey junto da VAA 
decorrentes do  contrato de compra e venda da Crisal. 
 
III - Decorridos quase dois anos sobre a data da venda da Crisal e tendo em consideração, além do mais,  as 
reclamações subscritas pela Libbey e os resultados acumulados pela Crisal até à data, a VAA-Vista Alegre Atlantis 
SGPS SA  e a Libbey Europe B.V  acordaram em pôr termos às divergências que tinham sobre a matéria celebrando 
na presente data um acordo, cujas linhas essenciais consistem no seguinte: 
 

• A Libbey renunciou às reclamações apresentadas, bem como a apresentar quaisquer outras 
reclamações, junto da VAA, incluindo as respeitantes a terceiras entidades, nos termos previstos 
contratualmente. Ficaram excepcionadas reclamações que se venham a verificar, respeitantes a 
questões ambientais por factos verificados até à data da venda de 95% do capital social da Crisal.  

• A VAA vendeu à Libbey, com efeitos na presente data e pelo preço de um euro, as acções 
correspondentes aos restantes 5% do capital social da Crisal,  e renunciou ao direito a receber a 
parte remanescente do preço a que poderia vir a ter direito se a Crisal alcançasse determinados   
objectivos de resultados futuros. 

 
IV – Consequentemente, a VAA, com data valor de 30.09.2006, procederá à anulação do crédito contabilístico de 
cerca de 7,1 milhões de euros que detinha sobre a Libbey. 
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Lisboa, 13 de Outubro de 2006 
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