INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Oliveira de Frades, 28 de Maio 2009

MARTIFER ANUNCIA ACORDO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 175 MILHÕES
DE EUROS DA TRANCHE FINAL RELACIONADA COM REPOWER
Em relação à conclusão da transacção acordada entre o Grupo Martifer (‘Martifer’) e o Grupo Suzlon (‘Suzlon’)
envolvendo a venda da participação da Martifer no capital social da REpower Systems AG (‘Repower’), a Martifer
anuncia ter acordado as datas seguintes relativamente à terceira e última tranche conforme o calendário de
pagamentos divulgado a 15 de Dezembro de 2008:
- no dia 28 de Maio de 2009, o pagamento de 87,6 milhões de euros, hoje recebido; e
- no dia 5 de Junho de 2009, o pagamento de 87,6 milhões de euros.
Estes pagamentos seguem os da primeira tranche em Dezembro de 2008 no valor de cerca de 65 milhões de
euros e da segunda tranche em Abril de 2009 no valor de 30 milhões de euros.
Relativamente à segunda e terceira tranches, a Martifer irá registar um ganho após impostos no valor de cerca de
161 milhões de euros no segundo trimestre de 2009. A Martifer irá divulgar os resultados do primeiro semestre
de 2009 no dia 21 de Agosto.
Após a conclusão da transacção, a Martifer terá recebido o valor total de 270 milhões de euros pela sua
participação no capital social da Repower e não deterá qualquer acção da Repower.
A venda da posição detida pela Martifer na Repower foi acordada com a Suzlon em Fevereiro de 2007 na altura da
oferta pública de aquisição bem sucedida sobre a Repower lançada em conjunto com a Suzlon.
Esta transacção irá permitir à Martifer uma saída economicamente vantajosa do capital social da Repower nos
termos acordados há dois anos, preservando as excelentes relações que a Martifer tem com a Suzlon e com a
Repower.
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