
 

 

Sede social: Praça
Matriculada na Conservatória do Registo

Capital social integralmente

CELEBRAÇÃO DE

RELATIVO ÀS SOCIEDADES

 

A Ibersol, SGPS, S.A. informa 

celebrado um contrato de compra

Burger King Spain, S.L.U. (sociedades

representativas da totalidade do 

S.A. e da LURCA S.A.U. (“Iberking”

Burger King em Portugal e Espanha.

A conclusão desta alienação fica

as quais a não oposição da Autoridade

O preço corresponderá a um enterprise

free, estando parte do preço (no

relacionadas com a evolução futura

No âmbito desta transação e 

transferência por parte de entidades

no valor global de 6,6 milhões

detidos pela Iberking para outras

Pressupondo que o valor máximo

valia de aproximadamente 160 milhões

 

Porto, 2 de agosto de 2022 

O Representante para as Relações

 
IBERSOL, SGPS, S.A.  

Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9.º andar, Porto, Portugal
Registo Comercial do Porto, sob o número único de matrícula

fiscal 501 669 477 
integralmente subscrito e realizado: EUR 46.000.000,00

 
 
 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

SOCIEDADES IBERKING E LURCA QUE OPERAM OS 

DA INSÍGNIA BURGER KING 

 que, tendo sido iniciado um novo processo de 

compra e venda de ações respeitante à alienação à BK

(sociedades controladas pela Restaurant Brands Iberia,

 capital social, respetivamente, da IBER KING,

(“Iberking” e “Lurca”), sociedades que operam os restaurantes

Espanha.  

fica sujeita à verificação de um conjunto de condições

Autoridade da Concorrência.  

enterprise value de 259,7 milhões de euros, numa 

(no valor de 15,5 milhões de euros) sujeita à verificação

futura do EBITDA e/ou geração de cash flows.  

 considerado no referido enterprise value, prevê

entidades do Grupo Ibersol de alguns ativos para o perímetro

milhões de euros, bem como a transferência de alguns

outras entidades do Grupo Ibersol, no valor global de 8

máximo do preço é integralmente recebido, a transação

milhões de euros nas contas consolidadas da Ibersol.

Relações com o Mercado 

Portugal 
matrícula e identificação 

46.000.000,00 

 AÇÕES  

 RESTAURANTES 

 negociação, foi hoje 

BK Portugal, S.A. e à 

Iberia, S.A.) das ações 

KING,  RESTAURAÇÃO, 

restaurantes da insígnia 

condições suspensivas, entre 

 base cash and debt-

verificação de condições 

revê-se igualmente a 

perímetro da transação, 

alguns ativos imobiliários 

8,4 milhões de euros.  

transação resulta numa mais-

Ibersol. 


