Porto, 4 de março de 2016

Inter-Risco assina acordo de aquisição para a
ExpressGlass e DiverAxial
A Inter-Risco, através do Fundo Inter-Risco II CI por si gerido, assinou um Contrato de
Compra e Venda de ações relativo à aquisição da totalidade do capital social da
EXPRESSGLASS – Vidros para Viaturas, S.A. e da DIVERAXIAL – Importação e Distribuição de
Vidros Autos, S.A. (“Grupo ExpressGlass”). Sujeito ainda a um conjunto de condições
suspensivas, nomeadamente de ser proferida uma decisão de não oposição por parte da
Autoridade da Concorrência, a Inter-Risco espera que esta operação se concretize nos
próximos dois meses.
O Grupo ExpressGlass dedica-se à prestação de serviços de peritagem a vidros automóveis e
à prestação de serviços de reparação, substituição e colocação de vidros e películas e outros
serviços conexos em viaturas automóveis, e, bem assim, ao comércio, por grosso e a
retalho, essencialmente de vidros para viaturas automóveis e películas para os mesmos,
sendo um dos principais players na sua atividade.
Segundo Joana Marques, CEO do Grupo ExpressGlass e que continuará à frente deste
projeto, “a entrada da Inter-Risco, através do fundo por si gerido, permitirá dar
continuidade à estratégia do Grupo de enfoque no cliente, através da prestação de serviços
de reconhecida qualidade, e na eficiência operacional”.
João Amaro, Managing Partner da Inter-Risco, salienta que “é com grande satisfação que o
Grupo ExpressGlass passa a fazer parte do portefólio de empresas da Inter-Risco. É um
Grupo reconhecido por todos nós, com excelentes colaboradores, e que se tornou num dos
principais players na área de distribuição e de reparação e substituição de vidro automóvel”.
A Inter-Risco foi assessorada nesta transação pela PLMJ e pela EY.
A Inter-Risco é um operador de referência no mercado de capital de risco em Portugal,
dispondo de mais de Eur 130 Mn de fundos sob gestão. Orientada para a realização de
investimentos de consolidação e expansão sectorial em PMEs nacionais, a Inter-Risco conta
atualmente com investimentos em 10 sectores de atividade, e em mais de 100 empresas,
representando um universo de quase 4,000 colaboradores.
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Quaisquer contactos ou esclarecimentos relativos ao presente press release deverão ser
endereçados para:
João Amaro
joao.amaro@inter-risco.pt
Tel: 220126700
Fax: 220126718

José Leite
jose.leite@inter-risco.pt
Tel: 220126700
Fax: 220126718
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