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Colep Portugal, S.A. (“Colep”), registada na Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra sob o 
número 503309362, é emitente de dois empréstimos obrigacionistas admitidos ao “Euronext Access”, 
denominados “Colep Portugal 2017-2024” (ISIN PTCOPBOM0000) e “Colep Portugal 2017-2022” (ISIN 
PTCOPCOM0009). 

A Colep, uma das mais importantes empresas globais de embalagens e de contract manufacturing de produtos 
de consumo, anuncia a intenção de separar esses seus negócios, a partir de 1 de julho de 2021, em duas 
entidades jurídicas distintas através de uma operação cisão-fusão, que adotarão as designações de Colep 
Packaging Portugal e Colep Consumer Products Portugal.  

Esta separação resulta da constatação de que os negócios da empresa, apesar de se efetuarem em mercados 
semelhantes, têm dimensões operacionais e estratégicas diferentes.  

Os mercados em que a empresa atua exigem níveis crescentes de agilidade e de rapidez de resposta. A 
separação dos negócios em duas empresas independentes vai possibilitar a cada uma das equipas de gestão 
o grau de autonomia e capacitação necessários para o desenvolvimento do seu negócio e para melhor 
responderem às exigências e, desta forma, atingir os seus objetivos estratégicos específicos.  

A RAR - Sociedade de Controle (Holding), S.A, detentora de 100% do capital social da Colep continuará a 
deter diretamente 100% do capital das novas empresas.   

A Colep já deu início aos procedimentos legais no sentido de concretizar esta operação. Contudo, não está 
ainda definida a futura Estrutura de Capital nem as entidades que irão ser responsáveis pelo serviço da dívida 
referente a estes dois empréstimos.  Logo que exista informação relevante será divulgada. 

 


