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PKA vende 51% das ações da Genan Holding A/S para a Maj Invest Equity
O novo acionista maioritário da empresa ambiental Genan, a maior empresa de reciclagem de pneus do
mundo, é a Maj Invest Equity 5 K/S. A PKA, a única proprietária do Genan desde 2014, fez um acordo com a
Maj Invest Equity para que esta última assumisse 51% das ações. A PKA, como acionista minoritária, continua
a ser coproprietária .
A Genan Holding A/S é a empresa-mãe do grupo Genan, conta com seis unidades de reciclagem na
Dinamarca, Alemanha, Portugal e EUA e tem mais de 300 colaboradores em todo o mundo. O relatório e
contas de 2020 da Genan, apresentado em maio, mostrou um EBITDA ligeiramente abaixo dos 12 milhões de
euros, o que é um resultado muito satisfatório, tendo em conta a crise do coronavírus.
A Genan é pioneira na indústria da reciclagem e tem sido, durante muitos anos, uma empresa dinamarquesa
líder no que diz respeito à mitigação das alterações climáticas. A capacidade total de produção das seis
fábricas da Genan permite à Genan poupar ao mundo até 280 mil toneladas de emissões de CO2 por ano.
“A Genan ajuda a resolver um grande problema para a sociedade e tem potencial para crescer
consideravelmente nos próximos anos. Como acionista maioritário, gostaríamos de apoiar e acelerar este
desenvolvimento”, diz Mads Andersen, sócio da Maj Invest Equity. “A Genan cresceu de forma constante nos
últimos 5 anos e consolidou-se muito bem. Esperamos que o foco internacional na sustentabilidade crie uma
necessidade crescente de produtos e serviços Genan nos próximos anos.”
Todos os dias, mais de 7 milhões de pneus são desmontados de veículos em todo o mundo e a maioria desses
pneus são lamentavelmente incinerados ou descartados em aterros, em detrimento do meio ambiente.
Globalmente, a Genan tem atualmente capacidade para processar mais de 400 mil toneladas de pneus
anualmente, e estes pneus desgastados são transformados em materiais úteis que podem ser utilizados para
inúmeros diferentes fins. A ambição é que a reciclagem de pneus, em geral, se torne significativamente mais
prevalente no futuro. Quando os pneus em fim de vida são reciclados nas fábricas de Genan, são poupadas
anualmente até 280 mil toneladas de emissões de CO2, em comparação com a recuperação energética
através da incineração.
Em 2014, a PKA assumiu 100% da propriedade da Genan para garantir a sobrevivência da empresa após um
confronto com o acionista maioritário anterior que foi posteriormente condenado por fraude e burla
qualificada.
“Desde que a propriedade da empresa foi reconstruída, nós concentrámo-nos em dar a volta à empresa, de
forma a salvaguardar os empregos dos colaboradores e preservar um importante know-how. Tanto a direção
como os colaboradores lidaram muito bem com as situação e o desenvolvimento da empresa tem sido positivo
desde então”, diz o Michael Nellemann Pedersen, Chief Investment Officer da PKA. “É realmente estranho
para a PKA ser acionista maioritária de uma empresa. Estamos assim muito satisfeitos por acolhermos como
coproprietário, um acionista maioritário que partilhasse a nossa visão de que ser um importante contribuinte
na solução de um problema ambiental global constitui um potencial de desenvolvimento para esta empresa
no longo prazo.”
O preço de venda das acções à Maj Invest Equity 5 não foi divulgado.
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A Genan Holding A/S é a empresa-mãe da empresa ambiental Genan, a maior empresa recicladora de pneus
e a tecnologicamente mais avançada do mundo. A sustentabilidade é o valor central do grupo Genan e, ao
utilizar os recursos de grandes volumes de pneus em fim de vida, a Genan ajuda a resolver um problema
abrangente e global. A Genan opera seis unidades de reciclagem em quatro diferentes países . A capacidade
de produção anual da empresa totaliza mais de 400 mil toneladas de pneus e com uma otimização contínua
da produção e da tecnologia, a Genan procura gerir sempre as unidades de produção de forma a serem tão
amigas do ambiente e energeticamente económicas quanto seja possível.
A PKA é ums das maiores gestoras de fundos de pensões da Dinamarca. Fornecemos segurança vitalícia a
uma comunidade de mais de 330 mil membros, principalmente em serviços sociais e cuidados de saúde. Os
nossos membros são também nossos proprietários. Em seu nome, gerimos ativos num valor de mercado de
47,1 mil milhões de euros, in absentia, investindo em sol, vento e objetivos de desenvolvimento sustentável.
A Maj Invest Equity é um dos maiores investidores em investidores em participações de capital fechado da
Dinamarca, gerindo aproximadamente 580 milhões de euros no total. A carteira é atualmente composta por
11 empresas. Em 2016, a Maj Invest Equity criou o seu quinto fundo com cerca de 267 milhões de euros em
capital subscrito. Desde 2005, a Maj Invest Equity já investiu em mais de 35 empresas. A Maj Invest Equity
faz parte do Grupo Maj Invest.

