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COMUNICADO DE FACTO RELEVANTE 

 

Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto 

no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, a TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. 

(doravante designada por TOYOTA CAETANO PORTUGAL) informa que está prevista a 

realização das seguintes transações: 

 

1. aquisição pela TOYOTA CAETANO PORTUGAL de 12.000.000 ações, no valor nominal de 

um euro cada, correspondentes a 61,94% do capital social da sociedade CAETANOBUS – 

Fabricação de Carroçarias, S.A. (empresa produtora e comercializadora de autocarros), à 

sociedade SALVADOR CAETANO INDÚSTRIA, SGPS, S.A., pelo preço de € 16.320.000,00; 

 

2. aquisição pela TOYOTA CAETANO PORTUGAL de 7.350 ações de valor nominal de cinco 

euros cada, correspondentes a 49% do capital social da FINLOG – Aluguer e Comércio de 

Automóveis, S.A. (empresa de prestação de serviços na área de veículos automóveis), à 

sociedade Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A., pelo preço de € 22.785.000,00.  

 

Informamos que as referidas transações terão lugar por via da celebração de contratos de 

compra de ações, que produzirão efeitos no dia 17 de Dezembro de 2020. 

 

Neste âmbito damos a conhecer que, no passado dia 26 de Novembro, em reunião do Conselho 

de Administração da TOYOTA CAETANO PORTUGAL as operações acima referidas foram 

aprovadas pela unanimidade dos seus membros. 

 

Foi assim entendido pelo referido Conselho de Administração que as operações então 

aprovadas consubstanciam uma vantagem económica para a TOYOTA CAETANO PORTUGAL, 

suportada no alargamento da parceria estratégica existente entre os seus principais acionistas. 

 

 



O reforço desta parceria estratégica resulta da aposta, por parte de diversos países Europeus, 

em políticas estratégicas de promoção da mobilidade elétrica para as suas cidades. É, portanto, 

expectável que veículos comerciais e de transporte de passageiros e mercadorias sejam 

eletrificados num futuro próximo, tornando-os parte da estratégia de descarbonização até 2050. 

 

É intenção da Toyota Caetano Portugal, com o apoio tecnológico da Toyota, contribuir para a 

expansão dos serviços de mobilidade Toyota - Zero Emissões, explorando sinergias com a 

CAETANOBUS no desenvolvimento, produção e venda de autocarros amigos do ambiente. 

 

Com efeito, atualmente a principal unidade de negócio europeu da Toyota – a Toyota Motor 

Europe – já está a fornecer a sua tecnologia de pilha de combustível à CAETANOBUS, 

contribuindo para a promoção das aplicações do hidrogénio em diferentes meios de transporte. 

 

Por fim e quanto à FINLOG, a Toyota Caetano Portugal e toda a organização Toyota na Europa 

pretendem utilizar o know-how desta empresa portuguesa na área dos serviços completos de 

leasing de veículos de passageiros, com vista a introduzir o Full Service Lease de autocarros, 

bem como proceder ao desenvolvimento e experimentação de novos serviços de mobilidade. 

 

Vila Nova de Gaia, 17 de Dezembro de 2020 

 

O Representante para as Relações com o Mercado, 

 

 


