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Comunicado Interno 
 

CEPSA Química adquire 100% do capital da Artenius San Roque 
 

• Com esta aquisição, a CEPSA Química, S.A., com fábr icas em Espanha, 
Brasil e Canadá, converte-se num dos dois únicos pr odutores a nível 
mundial de PTA, PIPA e PET. 

• A nova Sociedade, "CQ PET S.A." mantém um quadro de  40 
trabalhadores e outros 19, provenientes da Artenius  San Roque, S.A.U., 
integrados em diferentes departamentos da empresa-m ãe, a CEPSA 
Química, S.A. 

• O valor da transacção ascende a 32 milhões de euros , aproximadamente. 

Nesta data, a CEPSA Química, S.A., totalmente participada pela Companhia Espanhola de Petróleos, S.A., 
e a LA SEDA DE BARCELONA, S.A. ("LSB") formalizaram a compra e venda da Artenius San Roque, 
S.A.U. ("ASR"). Com esta operação, o Grupo CEPSA, através da CEPSA Química S.A., adquire 100% das 
acções da ASR, que passa a ser denominada CQ PET, S.A. (CEPSA Química PET), e mantém um quadro 
de 40 trabalhadores. Outros 19 profissionais, provenientes da ASR, passam a integrar-se em diferentes 
departamentos da CEPSA Química, S.A. 

O valor total da transacção, de aproximadamente 32 milhões, inclui tanto o preço pago pela Cepsa 
Química à LSB por cem por cento das acções da ASR, como o valor da dívida líquida da sociedade na 
data do encerramento. 

Na CEPSA Química Guadarranque (San Roque-Cádis) estão actualmente operacionais duas linhas de 
fabrico dedicadas à produção de PTA (ácido tereftálico purificado) e PIPA (ácido isoftálico purificado). A 
aquisição da Artenius San Roque permite que a CEPSA alargue a sua actividade à produção de PET 
(polietileno tereftalato), ampliando com isso a sua presença na cadeia de valor da indústria petroquímica. 

Esta aquisição dará lugar a sinergias importantes, não só derivadas do consumo cativo de PTA, como 
matéria-prima do PET, mas também da optimização dos custos de compras e logística pelo facto de se 
efectuar uma gestão conjunta das actividades da cadeia de valor (supply chain), além de poupanças 
significativas em custos fixos. 

Os trabalhos para a colocação em funcionamento da Instalação de PET, em paragem desde Setembro de 
2008, e com uma capacidade de produção de 175.000 Tm/ano, foram imediatamente iniciados e prevê-se 
que ela esteja novamente em funcionamento durante este primeiro trimestre do ano. Com a aquisição da 
Artenius San Roque por parte da CEPSA Química S.A., garante-se a manutenção da actividade de fabrico 
e um número significativo de postos de trabalho directos e indirectos. 
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