F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.
Sociedade aberta

Sede: Rua do General Norton de Matos, 68 - R/C, Porto
Capital Social: Euro 25.641.459
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 508 548 527

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
A F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (“Ramada Investimentos”) informa, nos termos e para os
efeitos previstos no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, que, nesta data, chegou a acordo para
obter o controlo por via indirecta de 99% do capital social da sociedade SOCITREL – Sociedade Industrial de
Trefilaria, S.A. (“SOCITREL”). A transacção será objecto de notificação prévia à Autoridade da Concorrência,
nos termos previstos no regime jurídico da concorrência, e, por esta razão, condicionada à decisão de não
oposição da Autoridade da Concorrência.
Esta aquisição irá permitir à Ramada Investimentos diversificar a sua actividade industrial entrando numa
nova área de negócio. A Socitrel dedica-se ao fabrico e comercialização de arames de aço, para aplicação
nas mais diversas áreas de actividade designadamente indústria, agricultura e construção civil.
Em Julho de 2015, decorrente das dificuldades financeiras em que se encontrava, a Socitrel submeteu um
Processo Especial de Revitalização (“PER”), o qual foi homologado pelo Tribunal competente em Novembro
de 2015. Em 15 de Março de 2016 transitou em julgado a sentença que homologou o mencionado plano de
recuperação da SOCITREL, estando este processo totalmente concluído.
Em 30 de Junho de 2017, a Socitrel apresentava um volume de negócios de 20 milhões de Euros e EBITDA
(resultados antes de gastos financeiros, impostos e amortizações e depreciações) de 1 milhão de Euros.
Aquela Sociedade apresenta ainda um passivo bancário de médio e longo prazo no montante de 18 milhões
de Euros com maturidade em Dezembro de 2026, vencendo-se a primeira tranche em Dezembro de 2020.
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