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COMUNICADO
Sonae Indústria lança novo espaço na Internet
HOJE CLIQUE EM www.sonaeindustria.com

Clique em www.sonaeindustria.com e conheça o novo website do mais importante grupo
português de empresas industriais do sector dos derivados de madeira. A SONAE
INDÚSTRIA convida-o/a a entrar no espaço que inaugura na Internet, disponível a partir de
hoje, dia 3 de Abril.
Este novo site corresponde à concretização na Web da imagem da SONAE INDÚSTRIA lançada
anteriormente que, sob o mote “Novas Perspectivas” (New Perspectives), acompanha o objectivo
de crescimento nos mercados mais rentáveis do sector, seguindo uma visão clara e sustentada do
futuro, sem nunca perder a ligação a um passado fundamental.
O novo website permite aceder rapidamente a toda a informação, proporcionando uma navegação
fácil através de um conjunto de novas funcionalidades. Accionistas, analistas, clientes,
investidores, colaboradores, estudantes e todo o público em geral encontrarão aqui formas mais
simples e eficazes de acesso à informação institucional da empresa.
Os conteúdos são apresentados em modo bilingue (português e inglês), de uma forma objectiva e
organizada, disponibilizando os dados da empresa ao nível da missão, objectivos, organização e
constituição; a informação para investidores relativa aos indicadores, relatórios, apresentações
institucionais ou calendários financeiros; e o catálogo produtos crus e de valor acrescentado.
Relativamente às matérias do ambiente e da sustentabilidade, disponibiliza as respectivas políticas
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e certificações obtidas. Apresenta também um espaço para os media, com toda a informação
necessária à imprensa. Disponibiliza ainda informação da Bolsa, actualizada de minuto a minuto.
Seguindo a linha de responsabilidade social assumida pela SONAE INDÚSTRIA, o novo website
foi programado para ser acessível a pessoas com necessidades especiais, nomeadamente
invisuais.
Esta é mais uma ferramenta da SONAE INDÚSTRIA no âmbito da sua missão e compromisso com
o investidor, o cliente, com o desenvolvimento sustentável e com a globalização do negócio.

Maia, 3 de Abril de 2008

Pelo Conselho de Administração,

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 414 ou email: mlferreira@sonaeindustria.com

2

