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VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 

Sede: Lugar da Vista Alegre 
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo 
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)  

3830 292 ÍLHAVO  
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo 
Capital social: 121.927.317,04 Euros 

NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

COMUNICADO 

 

Informação Privilegiada 

Reorganização do Grupo Vista Alegre 

 

Para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e na sequência do 

comunicado ao mercado efetuado em 31 de agosto último, a VAA – Vista Alegre Atlantis, 

SGPS, S.A. (“Vista Alegre” ou “Sociedade”) informa que se encontram concluídas as 

operações de aquisição de 100% do capital social da CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, 

S.A. (“Cerutil”) e, indiretamente, de 100% do capital social da Bordalgest, S.A. e de 

83,99% do capital social da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A. (“Bordallo 

Pinheiro”). 

 

Estas operações de concentração de participações sociais na Vista Alegre reforçam o seu 

posicionamento nos mercados da loiça de mesa e de forno e visam conferir maior 

diversificação aos seus segmentos de negócio em linha com a estratégia divulgada ao 

mercado, bem como robustez à situação financeira do Grupo Vista Alegre, [estimando-se 

que, com a integração da Cerutil e da Bordallo Pinheiro, a Sociedade tenha um volume de 

negócios de 92.7M euros e 48.2M euros por referência, respetivamente, a dezembro de 

2017 e junho de 20181. 

 

Também a alienação de 100% da sua participação no capital social da VA GRUPO - Vista 

Alegre Participações, S.A. foi já concluída, estimando-se que seja por esta gerada uma 

mais-valia nos resultados consolidados inferior a 700.000 euros.  

 

                                                 
1 Correspondendo a um EBITDA de €16.8M e €8.7M e uma margem de EBITDA de 18,1% e 18,0% 

por referência, respetivamente, a dezembro de 2017 e junho de 2018.  
A generalidade destes valores corresponde a estimativas pro-forma não auditadas e, no que 
respeita a 2017, não inclui custos de transação nem de financiamento nem representa um exercício 
de consolidação de contas. 
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A Vista Alegre divulga ainda nesta data uma apresentação com informação mais 

detalhada sobre os negócios da Sociedade após estas operações de reorganização.  

 

Ílhavo, 10 de setembro de 2018  

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 


