MSC RAIL COMPLETA COMPRA DA CP CARGA

Lisboa, Portugal, 21 de janeiro de 2015

A MSC Rail – subsidiária da MSC Mediterranean Shipping Company SA “MSC” – completou hoje a aquisição da CP Carga – Logística e
Transportes Ferroviários de Mercadorias SA e assume a partir de agora a gestão da empresa portuguesa de transporte ferroviário de
mercadorias. Este momento assinala também o início da implementação do plano de crescimento e desenvolvimento de longo prazo
projetado para a empresa.

De acordo com Giuseppe Prudente, Diretor de Logística da MSC, “Temos agora a oportunidade de por em prática o nosso plano estratégico
e conduzir a empresa a um futuro promissor, que passa por transformar a empresa num grande operador no mercado ibérico nos
próximos anos. A aquisição e os investimentos adjacentes deixam evidente o firme compromisso da MSC com Portugal e o
desenvolvimento da sua área de Logística.

Carlos Vasconcelos, Diretor-Geral da MSC Portugal, reforça que “o investimento da MSC pressupõe um plano de desenvolvimento a longo
prazo que vai melhorar e valorizar a infraestrutura da empresa e transformá-la no primeiro operador ibérico de transporte ferroviário de
mercadorias. É nosso compromisso oferecer aos nossos clientes serviços de elevada qualidade.”

A Autoridade da Concorrência em Portugal deu luz verde ao negócio no passado mês de dezembro, três meses após o contrato de compra
e venda ter sido assinado em Lisboa, a 21 de setembro de 2015.

Como previamente comunicado, o negócio foi fechado pelo valor de 53 milhões de euros, dos quais 51 milhões de euros serão usados para
a recapitalização da empresa. A assinatura do acordo seguiu-se a concurso público para a venda da CP Carga, de que a MSC foi vencedora.
No negócio, a MSC compra 95% da empresa e os funcionários terão a possibilidade adquirir os restantes 5%. Como consta do plano
estratégico apresentado, entre outras coisas, a MSC compromete-se a manter o Acordo da Empresa atualmente em vigor.

Os próximos desenvolvimentos serão comunicados quando oportuno.
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Sobre a MSC
A MSC Mediterranean Shipping Company S.A. é uma organização global privada de transporte de carga fundada em 1970 por Gianluigi
Aponte. Enquanto uma das transportadoras líderes a nível mundial, a MSC opera uma rede de mais de 480 escritórios em 150 países,
empregando uma equipa de mais de 24 mil profissionais. Com acesso a uma rede integrada de estradas, ferrovias e redes de transportes
marítimos, que se estende por todo o globo, a empresa orgulha-se de prestar serviços de nível internacional com experiência e
conhecimento local. As escalas de navegação global da MSC cobrem 200 rotas e utilizam 315 portos.
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