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Comunicado 

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A. 
Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia 
Número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva 506 035 034 

Capital Social: 253.319.797,26 euros 
Sociedade Aberta 

 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO POR SOCIEDADE PARTICIPADA 

 
A Sonae Indústria SGPS, SA, informa que uma subsidiária integral da Sonae Arauco, SA, sociedade sua 

participada, alienou nesta data ações representativas de 90% do capital social e dos direitos de voto da 

Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais-Energia, SA (SIAF-Energia) por cerca de 

novecentos mil euros (acrescido das disponibilidades) à CAPWATT, SGPS, SA, sociedade participada 

pela Sonae Capital, SGPS, SA.  

A Sonae Arauco e a CAPWATT ficaram, respectivamente, com uma opção de venda e uma opção de 

compra, das ações representativas dos restantes 10% do capital social, as quais podem ser exercidas 

dentro do prazo de cerca de 3 anos.  

 

A SIAF-Energia detém uma central de cogeração instalada junto da unidade industrial de produção de 

MDF de Mangualde, propriedade de uma sociedade integralmente controlada indiretamente pela Sonae 

Arauco, bem como uma licença para a construção de uma central termoelétrica a biomassa florestal, 

também junto da referida unidade industrial. Uma vez concluída a construção da nova central, o que se 

prevê ocorra em finais de 2019, a mesma irá garantir o abastecimento da energia térmica necessária à 

laboração daquela fábrica de MDF.  

 

Com esta transação a Sonae Arauco consegue garantir o fornecimento da energia térmica necessária 

para a sua unidade industrial de Mangualde, incluindo uma nova linha de produção de MDF com a mais 

recente tecnologia que ali será instalada e que permitirá um aumento de capacidade de MDF fino, sem 

ter que realizar o correspondente investimento, aproveitando assim os seus recursos financeiros para 

investir no negócio de painéis derivados de madeira o qual constitui o seu core business. 

 

Maia, 12 de Outubro de 2017 

 

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

______________________________ 
(Christopher Lawrie) 
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