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Sonae Indústria, SGPS, SA 

Lugar do Espido Via Norte 

Apartado 1096 

4470-177 Maia Portugal 

Telefone:   (+351) 22 010 04 00 

Fax:           (+351) 22 010 04 36 

 

Comunicado 
 

Media 

Joana Castro Pereira 

Telefone: (+351) 220 100 403 

corporate.communication@sonaeindustria.com 

Relações com Investidores 

António Castro / Sílvia Saraiva 

Telefone: (+351) 220 100 655 

investor.relations@sonaeindustria.com 

 

www.sonaeindustria.com 

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 

Sonae Indústria reforça a sua posição no mercado através da 
constituição de uma parceria estratégica com a Arauco para os 

mercados Europeu e Sul-Africano 
 

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (“Sonae Indústria”) informa que celebrou um acordo de parceria estratégica 

com Inversiones Arauco Internacional, Limitada, uma sociedade pertencente ao grupo Arauco (“Arauco”). 

Este acordo visa a criação de uma parceria 50/50 para as operações de painéis derivados de madeira e 

atividades relacionadas que a Sonae Indústria atualmente detém na Europa e África do Sul, nomeadamente 

todas as suas unidades de produção de painéis derivados de madeira, químicos e papel impregnado. A 

parceria será concretizada mediante a subscrição pela Arauco de um aumento de capital, no valor de 137,5 

milhões de Euros, na subsidiária da Sonae Indústria, Tableros de Fibras, S.A., que alterará a sua 

denominação social para “Sonae Arauco, S.A.”. 

A Sonae Indústria e a Arauco irão também celebrar um acordo parassocial, que definirá as regras de gestão 

e os princípios reguladores desta parceria. 

A parceria não abrange as operações da Sonae Indústria localizadas na América do Norte, bem como os 

negócios de laminados e de componentes, que continuarão a ser detidos na totalidade pela Sonae 

Indústria. 

A associação aqui prevista de duas empresas sólidas, conceituadas e com vasta experiência no sector irá 

permitir alavancar nos respetivos pontos fortes de modo a construir uma operação mais robusta e 

competitiva nos mercados Europeu e Sul-Africano. 
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Comunicado 
 

A concretização desta transação está sujeita a determinadas condições, nomeadamente (i) aprovação pelas 

autoridades da concorrência competentes; (ii) a execução de certas reorganizações internas, com o 

objetivo de atingir o perímetro relevante do negócio; e (iii) determinadas alterações a contratos de 

financiamento do grupo Sonae Indústria. As partes irão trabalhar em conjunto com o objetivo de satisfazer 

estas condições durante o primeiro semestre de 2016. 

A Sonae Indústria está confiante de que esta parceria reforça o seu compromisso de longo prazo com a 

indústria de painéis derivados de madeira e será reconhecida por todos os seus stakeholders como um 

importante desenvolvimento estratégico. 

 

 

Maia, 30 novembro 2015 

 

O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM, 
 
 

______________________________ 

(Christopher Lawrie) 

 
 
 
 
 
 
Sobre a Sonae Indústria 
Com um total de 17 fábricas, localizadas em 5 países, distribuídos por 3 continentes, as principais atividades da Sonae 
Indústria estão relacionadas com a produção e venda de painéis derivados de madeira. A Sonae Indústria detém 
unidades de produção em Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul e Canadá. A Sonae Indústria produz (i) painéis 
derivados de madeira, incluindo aglomerado, painéis de fibras e OSB, (ii) outros produtos derivados de madeira, tais 
como pavimentos laminados e componentes para as indústrias de mobiliário e construção, (iii) madeira serrada; (iv) 
laminados decorativos, (v) químicos e (vi) papel impregnado. No final de 2014, a empresa tinha, a nível mundial, 3.596 
colaboradores e um volume de negócios consolidado de 1.015 milhões de Euros. 
 
Sobre a Arauco 
Arauco é uma empresa florestal que produz e gere recursos florestais renováveis. A Arauco detém unidades de 
produção na América latina, nos Estados Unidos e no Canadá, tendo uma presença mundial em termos de vendas. A 
Arauco produz (i) polpa de madeira; (ii) painéis, incluindo contraplacado e painéis de fibras; e (iii) produtos de madeira, 
nomeadamente madeira serrada e produtos de madeira remanufacturados. No final de 2014, a empresa tinha, a nível 
mundial, mais de 13 mil colaboradores e um volume de negócios consolidado de 5.329 milhões de Dólares americanos. 

 
 


