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GREENVOLT INFORMA SOBRE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  
NO PROMOTOR DE PROJETOS DE ENERGIA SOLAR MAXSOLAR 

 

 

A GreenVolt informa, nos termos e para os efeitos do art.º 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, ter hoje concluído um acordo com vista à 

aquisição de uma participação de 35% na sociedade alemã MaxSolar GmbH (doravante “MaxSolar”), 

uma empresa de referência no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos fotovoltaicos 

solares e projetos de armazenamento de energia, nos mercados alemão e austríaco, pelo preço de 26 

milhões de euros. Esta participação está reforçada por direitos de intervenção ativa na gestão, tendo 

a GreenVolt ainda o direito de, no futuro, vir a reforçar o seu nível de participação acionista. 

A MaxSolar desenvolve projetos fotovoltaicos solares assentes no solo ou em telhados na Alemanha 

e na Áustria. Tem um pipeline de projetos de 3.2 GW, dos quais 0.8GW estão em estado avançado de 

desenvolvimento. Para além do seu posicionamento no mercado do desenvolvimento de projetos 

solares, a MaxSolar é também uma referência de mercado no segmento de EPC (Engineering, 

Procurement and Construction).   

Fundada em 2009, a MaxSolar está atualmente a fazer uma forte aposta em sistemas de armazenagem 

de energia, bem como em soluções de carregamento, onde opera com a marca "esolution by 

maxsolar". 

O mercado alemão é hoje um dos principais mercados mundiais de energias renováveis, quer em 

termos de capacidade instalada (cerca de 60 GW de solar em 2021), quer no ecossistema de 

renováveis, incluindo tecnologia, fornecedores, produtores e consumidores. As mais recentes políticas 

neste setor têm como objetivo o aumento da capacidade solar instalada para 300 GW até 2030, o que 

anima positivamente o mercado. Espera-se também que as soluções de armazenamento de baterias 

desempenhem um papel cada vez mais importante na evolução para o net zero. 

A aquisição da totalidade do capital social da MaxSolar é feita em parceria com o investidor financeiro 

Nature Infrastructure Capital e com a equipa de gestão da sociedade. 

A Nature Infrastructure Capital é uma private equity de base mundial que investe nos setores de 

transição energética, incluindo fontes renováveis e plataformas de geração distribuída, bem como 

armazenamento de energia. O seu mandato de investimento abrange todas as fases de 

desenvolvimento, premiando parcerias com líderes do segmento de mercado assente num 

posicionamento de longo prazo que seja gerador de valor para os investidores e para os stakeholders 

das comunidades em que está presente. 



 

 

João Manso Neto, CEO da GreenVolt refere: “Esta aquisição é um passo muito significativo para 

GreenVolt num dos mais relevantes mercados mundiais de energia renovável, nomeadamente solar.  

A entrada da GreenVolt na Alemanha, através da MaxSolar, torna-nos num importante ator neste 

mercado. 

Zach Mecelis, fundador da Nature Infrastructure Capital e investidor, acrescenta: “Nature 

Infrastructure Capital está excitado com esta oportunidade de investir ao lado da GreenVolt num dos 

mercados de renováveis mais importantes da Europa. Sendo a MaxSolar uma plataforma fora de série, 

estamos orgulhosos por poder apoiá-la à medida que contribui para a aceleração da transição 

energética na Alemanha.”  

Jérôme Turcotte Routhier, Managing Partner na Nature Infrastructure Capital refer: “Estamos 

orgulhosos por ter a oportunidade de trabalhar com a equipa da MaxSolar para fornecer energia de 

grande escala limpa e promover a capacidade de geração de energia descentralizada às comunidades 

locais da Alemanha e países vizinhos.” 

Christoph Strasser, CEO of MaxSolar, acrescentou: “A equipa de gestão da MaxSolar congratula-se em 

ter como seus acionistas e partilhar desse investimento com a Nature Infrastructure Capital e a 

GreenVolt, dois líderes firmados no mundo das renováveis. Acreditamos que o negócio se encontra 

fortemente posicionado para manter o seu nível de crescimento e de contributo para a 

descabornização energética na Alemanha. Atualmente é particularmente importante ter produção de 

100% de energia renovável local e independente. A nossa equipa trabalha diariamente para atingir 

este objetivo.” 

Tal como usual numa transação desta natureza, a sua concretização encontra-se sujeita ao 

cumprimento de condições suspensivas dependentes de terceiros, onde se inclui a aprovação da 

Autoridade da Concorrência alemã (FCO). 

 

Porto, 28 de fevereiro de 2022 

Pela Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 


