NOTA DE IMPRENSA
ENC Energy vende projeto de energia à Sonae Capital
Esta alienação permite à ENC Energy cumprir com a sua estratégia de rotação de ativos, libertando capital
para investir em novos projetos de energia que está a desenvolver no Brasil e noutras geografias.

Vila Nova de Gaia, 11 de abril de 2017
No passado dia 31 de março de 2017, a ENC Energy, SGPS, S.A. (ENC Energy) alienou 100% do capital social
da Gasflow, Unipessoal, Lda (Gasflow), à Capwatt, SGPS, S.A. (Capwatt), entidade que pertence ao grupo
económico liderado pela Sonae Capital, SGPS, S.A.
A Gasflow é uma sociedade que se dedica à operação, manutenção e exploração de uma central de
valorização energética de biogás no aterro sanitário da Chamusca, com uma capacidade instalada de
1063 kW. A ENC Energy e a Capwatt continuarão a trabalhar em conjunto na operação e manutenção desta
central.
A ENC Energy é um grupo económico especializado na construção e operação de tecnologias e soluções
para a geração de energia a partir da valorização de resíduos, especialmente ativo na área do biogás de
aterro, tendo sido objeto de um investimento, em 2013, por parte de Fundos geridos pela Inter-Risco, um
dos operadores de referência no mercado de private equity em Portugal.
“Esta transação permite-nos prosseguir com a nossa estratégia de rotação de ativos, canalizando os nossos
recursos para mercados com maiores perspetivas de crescimento como, por exemplo, o Brasil, onde
estamos presentes desde 2012“ disse Jorge Matos, CEO da ENC Energy.
João Amaro, sócio da Inter-Risco que acompanha esta participada, disse “Desde o investimento da InterRisco em 2013, a ENC Energy conseguiu transformar-se num dos Top 3 players de biogás de aterro no Brasil,
celebrando parcerias com alguns dos maiores gestores de resíduos no país e tendo um portfolio do qual
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muito nos orgulhamos. Acreditamos que esta transação reforçará o nosso investimento no Brasil
fortalecendo o processo de levantamento de capitais que temos em curso naquele país.”

SOBRE O GRUPO ENC ENERGY
O grupo ENC Energy é um grupo económico especializado na construção e operação de tecnologias e
soluções para a geração de energia a partir da valorização de resíduos. Desde 2002 trabalha com os seus
clientes na maximização da sua geração de valor, através da extração e valorização do potencial económico
contido nos resíduos, da melhoria da performance técnica e económica das suas operações, ou ainda da
melhoria da sua performance ambiental.
Para mais informações, visite o site www.encenergy.com ou https://www.linkedin.com/company/encenergy

SOBRE A INTER-RISCO
A Inter-Risco é uma das principais empresas no mercado português de Private Equity, com mais de 130
milhões de euros de fundos sob gestão. Com foco em investimentos de consolidação sectorial e expansão
no espectro das PME portuguesas, a Inter-Risco detém atualmente uma carteira de investimentos em 10
setores, representando aproximadamente 160 milhões de Euros em volume de negócios anual e cerca de
2.000 colaboradores, com um histórico de mais de 100 aquisições. A Inter-Risco iniciará o processo de
promoção e fund-raising do seu novo Fundo no segundo semestre de 2017.
Para obter informações adicionais, visite o site www.inter-risco.pt .
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