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MARTIFER INFORMA SOBRE MARTIFER SOLAR USA
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Martifer, SGPS, S.A.
(“Martifer”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A Martifer Solar USA, Inc., sociedade indirectamente detida pela Martifer Solar, S.A. (Portugal), na qual a Martifer
detém 55% do capital social, comunicou hoje que, no seguimento do não entendimento negocial com um credor, a
Martifer Solar USA, Inc. iniciou voluntariamente um processo de reorganização, designadamente por submissão de
requerimento nos termos do Chapter 11 no âmbito do U.S. Bankruptcy Code.
A Martifer Solar USA, Inc. entende ser este o procedimento mais eficaz para assegurar o normal prosseguimento da
sua actividade e cujo plano de reorganização entende preservar todos os interesses de credores e stakeholders.
A sociedade Martifer Solar USA, Inc. dispõe de activos suficientes para cumprir com as suas obrigações perante
terceiros, existindo uma mera necessidade de adequação da maturidade dessas dívidas.
A Martifer Solar continuará a ter o mercado dos USA como estratégico. Recordamos que a Martifer Solar reportou,
nos resultados dos 9 Meses de 2013, um Volume de Negócios de 231,8 milhões de euros, EBITDA de 12 milhões de
euros e Resultado Líquido de 200 mil de euros.
A Martifer entende que este evento respeita unicamente à empresa Martifer Solar USA, Inc..
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