
 

 
 

 

Recuperação financeira da Solidal  
distinguida com premio internacional 
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Esposende, 3 de setembro de 2020 – A SolidAl – Condutores Eléctricos, S.A. foi distinguida pela 
organização norte-americana TMA (Turnaround Management Association), que reconheceu a 
fabricante portuguesa de cabos de energia como a empresa internacional que operou a mais notável 
reestruturação e recuperação financeira no ano de 2019. 
 
Os prémios TMA, entre os quais a distinção ‘International Company Turnaround’ conquistada pela 
SolidAl, são anualmente conferidos a projetos reconhecidos como “situações especiais, complexas e 
desafiadoras que alcançaram resultados positivos, que preservaram valor, salvaram empregos e 
demonstraram o poder dos esforços colaborativos e criativos”, refere a organização sediada em 
Chicago, Estados Unidos.  
 
“Esta distinção premeia o árduo trabalho e dedicação de toda a equipa da SolidAl, devendo-se também 
ao apoio dos nossos parceiros comerciais e financeiros”, considera o CEO da empresa, François 
Moufflet.  
 
Refira-se que, depois de encerrar o ano de 2018 com um volume de negócios de €34M, a empresa 
registou em 2019 um aumento de 150% na sua produção, elevando a faturação para €84M. 

 
“Como resultado do trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, a SolidAl tem hoje uma força de 
trabalho assente na colaboração de mais de 400 pessoas e preserva um histórico de 50 anos no fabrico 
de cabos de energia para clientes em toda a Europa, pelo que estamos orgulhosos de apoiar a sua 
contínua transformação e crescimento”, refere Arvid Trolle, Gestor de Investimentos da Njord 
Partners, gestora de investimentos em Situações Especiais com sede em Londres e que em 2018 
adquiriu uma participação maioritária na SolidAl.  
 

 

  



 

 

 

 

 

Sobre a SolidAl – Condutores Eléctricos, S.A.:  
 
Com sede em Esposende, a SolidAl é um dos principais fabricantes de cabos de energia e fornecedor 
de soluções integradas de transmissão e distribuição de energia no sul da Europa. A empresa acumula 
mais de 50 anos de experiência no fornecimento de cabos de alimentação (incluindo alta tensão, média 
tensão, baixa tensão, ASCR e condutores de alumínio) a clientes e projetos em mais de 40 países. 
 
 
Sobre a Njord Partners:  

 
Sediada em Londres, a Njord Partners é uma gestora de investimentos em Situações Especiais, com 
250 milhões de Euros sob gestão em dois fundos dedicados, que criam em conjunto uma base de 
capital estável, considerável e de longo prazo. A Njord Partners foca-se em crédito alternativo, 
reestruturações, financiamento de resgate e recuperações, possuindo uma ampla experiência em 
reestruturação financeira e operacional em várias jurisdições na Europa Ocidental.  
 
 
Sobre a TMA (Turnaround Management Association): 
 
Fundada em 1988 e com sede em Chicago, Estados Unidos, a TMA é uma organização dedicada à gestão 
de recuperação, reestruturação corporativa e investimentos em dificuldades financeiras. Atualmente, 
conta com cerca de 10 mil membros (profissionais de recuperação, advogados, consultores, 
funcionários académicos, governamentais e judiciais).  
 
Desde 1993, a TMA homenageia a excelência empresarial através dos TMA Awards – um programa de 
atribuição de prémios anuais que reconhecem as recuperações mais bem-sucedidas e as transações de 
maior impacto a nível mundial.  
 

 


