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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, o Conselho de 

Administração da Altri, SGPS, S.A. (Altri SGPS) informa que aprovou, nesta data, o Projecto de Fusão por 

incorporação da sua participada Celulose do Caima, SGPS, S.A. (Caima SGPS). 

A fusão projectada realizar-se-á na modalidade prevista na alínea a), do n.º 4, do artigo 97.º do Código das 

Sociedades Comerciais mediante a transferência global do património da Celulose do Caima SGPS para a Altri 

SGPS, com a consequente extinção da sociedade incorporada. 

O capital social da Celulose do Caima SGPS é detido em 90% pela sociedade incorporante, Altri SGPS, e em 10% 

pela própria Celulose do Caima SGPS, pelo que não são aplicáveis as disposições relativas à troca de participações 

sociais nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 104.º do Código das Sociedades Comerciais e o processo de fusão 

revestirá a forma simplificada consagrada no artigo 116.º do Código das Sociedades Comerciais, designadamente, o 

projecto de fusão não será submetido a parecer dos órgãos de fiscalização e a exame de peritos e a fusão será 

realizada sem prévia deliberação das assembleias gerais, caso a respectiva convocatória não seja requerida nos 

termos do disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 116.º do Código das Sociedades Comerciais. 

As motivações da operação de fusão prendem-se, sobretudo, com a simplificação, desoneração e maior eficiência 

da estrutura societária do Grupo, conforme melhor desenvolvido no projecto de fusão. 

Em conformidade com o disposto no artigo 101.º do Código das Sociedades Comerciais, a partir da publicação do 

projecto de fusão no sítio do Ministério da Justiça (http://publicacoes.mj.pt/), estarão disponíveis na sede da 

sociedade, para consulta os seguintes documentos: 

a) Projecto de fusão; 

b) Relatórios e pareceres elaborados pelas sociedades intervenientes na operação; 

c) Contas, relatórios dos órgãos de administração, relatórios e pareceres dos órgãos de fiscalização e 

deliberações de assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos três últimos exercícios. 
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