
                                                                       

  NOTA DE IMPRENSA            
 

 

O Grupo Nueva Pescanova adquire a Unick Fish 
e reforça a sua aposta na África do sul 

 
 O principal objetivo desta operação consiste em impulsionar as vendas de lagostins, 

um dos produtos estratégicos do Grupo 

 Com a aquisição da comercializadora Unick Fish, a Nueva Pescanova consegue integrar 

as suas operações do mar à mesa num mercado estratégico para a empresa 

 

Vigo, 6 de julho de 2018.- O Grupo Nueva Pescanova reforçou a sua aposta na África do Sul 
com a aquisição da Unick Fish, empresa sul-africana fundada em 2008, dedicada à importação e 
venda de produtos do mar na África do Sul e Namíbia, e presente, tanto no canal de retalho, 
como em foodservice e grossista. Atualmente, a Unick Fish fatura mais de 10M€ em vendas de 
produtos do mar.  
 
Com este novo investimento, a Nueva Pescanova tem como principal objetivo impulsionar 
as vendas de lagostins, um dos produtos estratégicos do Grupo. De igual modo, a empresa 
consegue integrar as suas operações num mercado de alto potencial e interesse 
estratégico para a empresa, procurando levar sempre o melhor do mar à mesa dos seus 
consumidores em todo o mundo.  
 
A Pescanova está presente na África do Sul há 54 anos, centrada tanto na captura como 
na comercialização de produtos do mar. Desta forma, esta operação é um passo natural 
destinado a reforçar a aposta e a confiança do Grupo no país e na região do cone sul da 
África. 
 
Além disso, o Grupo Nueva Pescanova está presente noutros países da África: Angola 
(Marnova) onde pesca principalmente camarão vermelho, camarão branco e caranguejo; 
Namíbia, (Novanam e Lalandii) através das quais, com um quadro de 2.200 pessoas, 
capta, elabora e comercializa sobretudo pescada, tamboril, alfonsim e maruca; e 
Moçambique (Pescamar) com mais de 30 barcos que pescam diversas espécies de 
lagostim, fundamentalmente tigre, banana, brown, camarão-real e camarão-tigre-gigante. 

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 
 
O Grupo Nueva Pescanova é uma empresa espanhola líder no setor, especializada na 
captação, cultivo, produção e comercialização de produtos do mar, tanto frescos e 
refrigerados, como congelados.  

 
 



                                                                       

 
Fundada em 1960, emprega mais de 11.000 pessoas e está presente em 24 países de 4 
continentes. O Grupo Nueva Pescanova vende os seus produtos em mais de 80 países de 
todo o mundo. 
 
 

Para mais informações: 

Porter Novelli Departamento de Comunicação 

Beatriz Zabala / Mónica Vicente  Grupo Nueva Pescanova 
Tel: +34 91 788 32 00 / 616 99 02 86  Tel.: +34 986 818 100 
Pescanova@omnicomprgroup.com        comunicacion@nuevapescanova.com 
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