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NOTA DE IMPRENSA  

Corticeira Amorim 

Divulgação de Informação Privilegiada 

 

Mozelos, Portugal, 05 de maio, 2022 

A Corticeira Amorim, S.G.PS., S.A. (“Corticeira Amorim”) nos termos do disposto no artigo 248-A, 1), a) do Código dos 

Valores Mobiliários, vem por este meio informar o mercado e, concretamente, os seus acionistas que:  

1. A Corticeira Amorim, através da sua filial Amorim Bartop – Investimentos e Participações, S.A. (“Amorim Bartop”), 

constituiu uma joint-venture denominada Elfverson – Investimentos e Participações, S.A. (Portugal), a qual é detida 

em partes iguais (50% / 50%) pela Amorim Bartop e pela sociedade portuguesa J.C. Ribeiro, S.G.P.S., S.A. (“J.C. 

Ribeiro SGPS”). 

2. A J.C. Ribeiro SGPS é uma holding familiar, que detém, em conjunto com a família Ribeiro, a totalidade do capital 

social da J.C. Ribeiro S.A., empresa com 35 anos de história e atividade dedicada exclusivamente à produção e 

comercialização de rolhas capsuladas. Atualmente, conta com uma equipa de cerca de 90 colaboradores e 

presença em mais de 15 países. No exercício financeiro de 2021, a J.C. Ribeiro SGPS registou um volume de 

negócios consolidado de 34.4 milhões de euros.  

3. Tanto a Amorim Bartop como a J.C. Ribeiro SGPS têm vindo a constatar um crescimento da procura de rolhas 

capsuladas por parte dos seus clientes, nomeadamente de rolhas com cápsula de madeira. As cápsulas de madeira 

constituem um componente (“Componente”) das rolhas capsuladas, cujo fabrico exige recurso a novas 

tecnologias, por forma a assegurar qualidade e exclusividade do produto final.  

4. A referida joint-venture foi concretizada, na presente data, através de um aumento de capital social da sociedade 

Elfverson  – Investimentos e Participações, S.A., no montante total de aproximadamente 14,3 milhões de euros, 

realizado por entradas em dinheiro da J.C. Ribeiro, SGPS e por entradas em espécie da Amorim Bartop através da 

entrega de 27.000 ações representativas da totalidade do capital social da Elfverson & Co Aktiebolag, sociedade 

sueca que se dedica exclusivamente à fabricação e comercialização de Componentes.  

5. A sociedade Elfverson – Investimentos e Participações, S.A., detém, ainda, a totalidade do capital social da 

sociedade Elfverson Portugal, S.A., a qual pretende construir, no concelho da Feira, uma unidade de produção de 

Componentes. 

6. Esta operação foi possível graças ao conhecimento e ligação histórica das famílias Amorim e Ribeiro, que, desta 

forma, pretendem que ambas as empresas possam expandir as suas gamas de produtos e soluções naturais e 

sustentáveis.  

O Conselho de Administração 

 

 


