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SONAE CAPITAL, SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: € 250.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 508 276 756

COMUNICADO DE FACTO RELEVANTE
AQUISIÇÃO FUTURA ENERGÍA INVERSIONES, S.L.

A Sonae Capital informa que a sua participada, CapWatt, SGPS, S.A. apresentou
uma oferta vinculativa para a aquisição de 100% do capital social da sociedade
Futura Energía Inversiones, S.L. e suas participadas (“Grupo Futura”), aceite pelos
actuais accionistas do Grupo Futura.
Constituído e liderado por um conjunto de profissionais com longa experiência no
sector de Energia, nomeadamente nas actividades de comercialização e trading
de gás natural, direitos de emissão de carbono e energia eléctrica, o Grupo
Futura desenvolve a sua actividade através de quatro participadas:
 Futura Carbono - trading de direitos de emissão de carbono;

empresarial;
 Futura Green Renewables - trading de energia renovável actuando em
representação de vários clientes, aglomerando um conjunto de unidades
fotovoltaicas e de cogeração;
 Ecofutura Luz Energía - comercialização de energia eléctrica no sector
empresarial.
Esta aquisição enquadra-se na estratégia de crescimento do segmento de
Energia da Sonae Capital, melhorando a sua capacidade de: (i) sourcing de gás
natural e de licenças de emissão, e (ii) colocação da energia eléctrica por si
produzida num cenário pós feed-in-tariffs.
O EV desta transacção situa-se em 4,5 milhões de euros, dos quais 2,8 milhões de
euros serão pagos na efectivação da transacção e o remanescente será diferido
por um período de três anos, condicionado a um conjunto pré-definido de KPI's.
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 Futura Energía y Gas – trading e comercialização de gás natural no sector
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Mais se informa que a presente operação depende, entre outras condições, da
obtenção da decisão de não oposição das Autoridades da Concorrência em
Espanha e Portugal.

Maia, 1 de Julho de 2019
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A Representante para as relações com o Mercado de Capitais,

