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Pena & Arnaut assessorou Voltalia na compra da Martifer Solar  

  

Francisco Xavier de Almeida liderou uma equipa que fez a assessoria jurídica da francesa 

Voltalia na compra de 55% da Martifer Solar.  

  

O escritório de advogados CMS Rui Pena & Arnaut assessorou Voltalia (empresa de 

energias renováveis) francesa na compra da Martifer Solar. Do lado do vendedor, portanto 

da Martifer, esteve a MLGTS - Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados. 

A equipa do escritório que liderou esta assessoria jurídica foi liderada por Francisco Xavier 

de Almeida, sócio da CMS, que assume, entre outras, as áreas de prática de Corporate 

M&A e Mercado Capitais. A operação foi assessorada por uma equipe que contou 



igualmente com a "colaboração de Tiago Valente de Oliveira, Pedro Nunes e André 

Guimarães (do departamento de Corporate M&A) em estreita colaboração com outras 

áreas de prática do escritório, designadamente a área de Energia liderada pela sócia Mónica 

Carneiro Pacheco e com a colaboração de Bernardo Cunha Ferreira e Andreia Costa", diz a 

sociedade em comunicado.  

  

A Voltalia é produtora de electricidade renovável, mas também constrói e opera centrais 

eólicas, solares, hídricas e de biomassa. Conta actualmente com 376 megawatts (MW) de 

capacidade instalada em França, Brasil, Grécia, Marrocos e Guiana Francesa. Na semana 

passada foi anunciada um acordo de aquisição por parte desta empresa de energias 

renováveis francesa de 55% da Martifer Solar. Através deste acordo, a Voltalia adquire 100 

% das acções da Martifer Solar, excluindo as suas entidades nos EUA que continuarão a ser 

detidas pelo grupo Martifer. O preço de aquisição, Equity Value (sem dívida) de 100 % das 

acções é de nove milhões de euros. "A Voltalia, um player integrado no sector das energias 

renováveis, assegurará a continuação do negócio da Martifer Solar", disse na altura a 

Martifer. 


