
 

 
INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA 

(sociedade aberta) 
Sede: Rua Braamcamp, n.º 40 – 9ºD, freguesia de Santo António, Lisboa 

Capital social: € 180 135 111,43 
Número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa 

colectiva 
500 137 994 

 
O Grupo Inapa concluiu a aquisição da LOOS, empresa especializada na comercialização de 
equipamento de impressão e consumíveis para comunicação visual (Viscom) em França. 
 
Esta transação enquadra-se no plano estratégico da Inapa para o triénio 2022-2024, que 
destaca como uma das prioridades explorar oportunidades de crescimento por aquisição 
nas áreas de embalagem e comunicação visual. O Grupo reforça desta forma a sua posição 
em França, onde está presente no setor da distribuição de papel através da Inapa France, e 
no setor da embalagem com a Inapa Packaging SAS, a Semaq e a Embaltec SAS. 
 
Para Diogo Rezende, CEO do Grupo Inapa, “Este é um passo importante na estratégia de 
diversificação para negócios complementares, através da aposta na comunicação visual e na 
LOOS. Reconhecemos neste segmento elevado potencial de criação de valor. Com a 
conclusão desta operação, aumentamos de forma relevante o volume de negócios em 
Viscom em França (atualmente feito através da Inapa France) e desenvolvemos condições 
para criação de sinergias comerciais e ao longo da cadeia de fornecimento”. 
 
Além desta nova aquisição em França, a Inapa tem empresas especializadas em 
comunicação visual na Alemanha (Inapa ComPlott) e em Portugal (Inapa Comunicação 
Visual), atuando em Espanha na área da comunicação visual a partir da Inapa España. 
 
Sobre o Grupo Inapa 
Fundado em 1965, o Grupo Inapa ocupa uma posição de referência no mercado Europeu de 
distribuição de papel e detém posições de relevo na distribuição de embalagem e 
comunicação visual, com vendas anuais de mil milhões de euros. É a única empresa 
portuguesa do setor com presença multinacional. Com uma equipa de 1.643 colaboradores, 
o Grupo Inapa opera em 10 países – Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica, 
Luxemburgo, Áustria, Holanda, Turquia e Angola – ocupando uma posição de liderança no 
conjunto dos mercados onde atua.  
 
Sobre a LOOS 
A J.J LOOS tem sede em Mulhouse, França. Foi constituída em março de 1964. Assume-se 
como uma referência na comercialização de equipamento de impressão e consumíveis para 
comunicação visual no leste de França. Conta com mais de 30 trabalhadores e gera um 
volume de negócios anual de cerca de 8 milhões de euros. 
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