Oliveira de Frades, 29 de Abril 2010

MARTIFER ANUNCIA AUMENTO DE CAPITAL DA MARTIFER SOLAR
A Martifer, SGPS, SA, no seguimento do actual foco estratégico do Grupo nos sectores da construção metálica e
das energias renováveis (eólico e solar), informa que foi aprovado, por unanimidade, um aumento de capital da sua
subsidiária Martifer Solar, no montante de 35 milhões de euros, passando o capital social para 50 milhões de euros.
Este aumento de capital, a realizar gradualmente nos próximos dois anos para responder às necessidades de
investimento da empresa, será proporcionalmente subscrito pelos seus accionistas. A Martifer Solar é detida a 75%
pelo Grupo Martifer.
O objectivo desta operação é fortalecer a estrutura de capital da Martifer Solar, de forma a dotar a empresa de
todas as condições para que possa beneficiar da actual conjuntura de crescimento no sector Solar.
Este aumento de capital está estruturado de forma a não comprometer os compromissos assumidos pelo Grupo
Martifer em termos de rácios de endividamento.
A Martifer Solar é a empresa do Grupo Martifer que se dedica ao desenvolvimento e construção de projectos
fotovoltaicos, designadamente a instalação de parques fotovoltaicos chave-na-mão ou em regime de EPC
(Engineering, Procurement and Construction), também à elaboração de projectos de integração arquitectónica e
microgeração, bem como no fabrico de painéis fotovoltaicos. Actualmente a Martifer Solar conta, em Oliveira de
Frades, com uma das unidades mais automatizadas do mundo para produção de módulos fotovoltaicos, com
capacidade até 50MW por ano.
A empresa trabalha para estar na linha da frente da energia solar fotovoltaica, combinando a flexibilidade técnica
das suas soluções com a qualidade dos seus produtos. De forma a garantir uma solução integrada aos seus clientes,
a Martifer Solar disponibiliza não só módulos fotovoltaicos, mas também sistemas de seguidores solares
(Smartracker), parques de estacionamento solares (Smartpark) e uma solução própria de montagem em cobertura
que evita a perfuração da mesma.
A Martifer Solar está presente em Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Grécia, Estados Unidos e República
Checa, prevendo a entrada em Países, como a Turquia, Bulgária e Canadá, mercados onde se prevê um grande
desenvolvimento da energia solar.
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