Porto, 7 de junho de 2016

Inter-Risco completa aquisição da ExpressGlass e
DiverAxial
Na sequência da assinatura do 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”) assinado pela InterRisco, como entidade gestora do Fundo Inter-Risco II CI, a Inter-Risco informa que após
decisão de não oposição emitida pela Autoridade da Concorrência concretizou a referida
aquisição no passado dia 29 de abril de 2016.
O Grupo ExpressGlass é um dos principais players Portugueses no mercado sector de
reparação e substituição do vidro automóvel. Criado em 2002, o Grupo ExpressGlass atua
através de uma rede com mais de 80 lojas (próprias e aderentes), garantindo assim cobertura
nacional (incluindo nas ilhas da Madeira e Açores), para além de estar presente no comércio
por grosso dos seus produtos, principalmente para a rede de lojas, através de dois armazéns
(no Porto e em Lisboa).
No ano de 2015, o Grupo ExpressGlass teve um volume de negócios consolidado de cerca de
18 milhões de euros e contou com o apoio de mais de 100 colaboradores.
A estratégia de investimento consiste em assegurar e reforçar a posição privilegiada do Grupo
no seu mercado de atuação e em beneficiar do impacto da recuperação económica no volume
de vendas. Também será também colocada ênfase na implementação de melhorias
operacionais de forma a maximizar a eficiência do Grupo.

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.

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
1

2

