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A ATM, associa ção de investidores, considera que a actualiza ção do relat ório do conselho de
administra ção da Cimpor sobre a OPA lan çada pela Camargo Corr êa e o acordo parassocial que este
grupo brasileiro pretende propor à Votorantim, levantam novas d úvidas sobre a opera ção. Por essa
raz ão, est á neste momento a estudar a forma de apresentar à CMVM essas quest ões, designadamente
atrav és de carta a enviar esta semana.
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