Comunicado

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, na Maia
Capital Social integralmente subscrito e realizado: € 812.107.574,17
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 506 035 034

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Renúncias, cooptação e alterações no Governo Societário
A Sonae Indústria, SGPS, S.A. informa que:
A) Na sequência da constituição da parceria estratégica com a Arauco para os mercados Europeu e Sul‐Africano,
Rui Correia e Jan Bergmann foram hoje nomeados respetivamente CEO e CITO da Sonae Arauco, SA (sociedade
detida a 50% pela Sonae Indústria e a 50% pela Arauco), tendo sido acordado que se dedicarão a 100% à gestão
e desenvolvimento desta sociedade e suas subsidiárias;
B) Em consequência da sua nomeação na Sonae Arauco, Rui Correia e Jan Bergmann renunciaram aos cargos de
administradores, respetivamente de CEO e CITO, da Sonae Indústria. O Conselho de Administração agradece o
seu contributo enquanto Administradores desta sociedade, em particular na prossecução e atingimento dos
objetivos estratégicos definidos e deseja‐lhes as maiores felicidades nas suas novas funções;
C) O conselho de administração da Sonae Indústria em reunião realizada na presente data procedeu à cooptação
de Louis Brassard, COO da Tafisa Canadá, para ocupar um dos lugares em aberto no Conselho de
Administração;
D) O conselho de administração, tendo em consideração que, com a concretização da parceria com a Arauco, a
atividade da sociedade ver‐se‐á reduzida, concentrando‐se maioritariamente na vertente de holding
financeira, deliberou extinguir a Comissão Executiva, bem como, a Comissão de Responsabilidade Social,
Ambiente e Ética e a Subcomissão de Ética, assumindo diretamente as respetivas funções;
E)

O conselho de administração deliberou nomear um Management Committee, composto pelos administradores
Christopher Lawrie e Louis Brassard, que se dedicarão a 100% à gestão da Sonae Indústria e das suas
subsidiárias e pelo responsável do negócio de laminados e componentes, Frederico Moniz, tendo sido
nomeado Christopher Lawrie como presidente do Management Committee.

Maia, 8 de junho de 2016
O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM,
______________________________
(Christopher Lawrie)
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