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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

Sonae Indústria informa sobre a constituição de uma parceria 
estratégica com a Arauco para os mercados Europeu e Sul-

Africano 
 

Na sequência do comunicado efetuado no dia 30 de novembro de 2015, a Sonae Indústria, SGPS, S.A. (“Sonae 

Indústria”) informa que completou o acordo de parceria estratégica com a Inversiones Arauco Internacional, 

Limitada, uma sociedade pertencente ao grupo Arauco (“Arauco”). Esta parceria 50/50 engloba 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, mas 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 parceria foi concretizada no dia de hoje 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 alterou a sua 

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

A concretização desta transação estava sujeita a determinadas condições, entre outras: (i) aprovação pelas 

autoridades da concorrência competentes; (ii) a execução de certas reorganizações internas, acordadas entre 

a Sonae Indústria e a Arauco, com o objetivo de atingir o perímetro relevante do negócio; e (iii) determinadas 

alterações a contratos de financiamento do grupo Sonae Indústria; que foram totalmente satisfeitas até ou 

no dia 31 de maio de 2016.  
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Comunicado 
 

Com esta transação, a Sonae Indústria conseguiu reduzir a sua dívida consolidada para um montante 

estimado inferior a 240 milhões de Euros. Para estes efeitos, para além do refinanciamento da dívida local 

da operação do Canadá, a Sonae indústria chegou a acordo para novo financiamento com os seus principais 

bancos credores no montante de cerca de 180 milhões de euros, com maturidade final de cinco anos, tendo 

também garantido novas linhas de curto-prazo com outras instituições financeiras, conseguindo deste modo 

assegurar uma estrutura de financiamento adequado. 

Adicionalmente, no âmbito desta transação, a Sonae Arauco concluiu um acordo com cinco instituições 

financeiras internacionais para a execução de um novo empréstimo sindicado, no montante global de 205 

milhões de Euros, em condições significativamente mais favoráveis. 

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

indústria de painéis derivados de madeira, visto que a associação entre duas empresas sólidas, conceituadas 

e com vasta experiência no sector irá permitir à Sonae Arauco, alavancando nos pontos fortes de cada uma 

das suas acionistas, construir uma operação mais robusta e competitiva nos mercados Europeu e Sul-

Africano. 

 

Maia, 31 maio 2016 

 

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 2015, a empresa tinha, a nível mundial, 3.245 
colaboradores e um volume de negócios consolidado de 1.027 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 2015, a empresa tinha, a nível mundial, mais de 
14 mil colaboradores e um volume de vendas consolidado de 5.147 milhões de Dólares americanos. 


