
                                                                      

 

NOTA DE IMPRENSA           
          

A Assembleia Geral de sócios da Nueva Pescanova 
aprova o aumento de capital da sociedade 

 
Vigo, 19 de abril de 2017.- A Assembleia Geral de sócios do Grupo Nueva Pescanova aprovou o aumento 
de capital da empresa num total de 135,4 milhões de euros. Desta maneira, o capital social da Nueva 
Pescanova, que era de pouco mais de 12 milhões de euros, passa a ser de 147,6 milhões. O aumento é 
realizado por compensação de créditos dos credores, que capitalizam dívida num total de 340,3 milhões 
de euros. 

Graças a este aumento de capital, a que aderiram voluntariamente 99% dos credores financeiros da 
empresa, a Nueva Pescanova fortalecerá os seus recursos próprios e reduzirá consideravelmente o seu 
endividamento, permitindo implementar o seu Plano Estratégico e de Viabilidade. O acordo foi 
homologado judicialmente no passado mês de março, sem que ninguém impugnasse a decisão judicial. 

O Presidente de Nueva Pescanova, o Sr. Jacobo González-Robatto, sublinhou na sua intervenção na 
Assembleia o seu agradecimento aos credores e sócios “por voltarem a apoiar, confiar e investir no 
futuro desta nova companhia. É a segunda vez que, literalmente, salvam este Grupo e a 
responsabilidade que assumimos todos os que formamos o Grupo Nueva Pescanova para responder a 
essa confiança é enorme”. 

O Grupo Nueva Pescanova poderá continuar com o seu Plano Estratégico e proceder à necessária 
renovação da frota pesqueira e modernização das instalações de produção para ganhar eficiência, bem 
como iniciar a transformação das instalações sitas no Grove num centro tecnológico de I&D&I, o 
Pescanova BioMarine Center, que posicionará o Grupo Nueva Pescanova na vanguarda da investigação 
aquícola ao nível mundial, necessária para o desenvolvimento e futuro do seu negócio. 

Massa de acionistas Nueva Pescanova SL 

Após a ampliação de capital aprovada hoje, a massa de acionistas da empresa fica composta da seguinte 
maneira: 

 

 

 

 
 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, cultura, 
produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais de 12.000 
pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus produtos em 80 países 
dos cinco continentes. 

 


