
   

AVISO 

 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, 
de 8 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 20-12-
2022, a notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada 
ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma.  

2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Rhenus Beteiligungen 
International GmbH (“Rhenus”), do controlo conjunto sobre a Estreia Genial, SGPS, S.A. 
(“Estreia Genial”) bem como de todas as suas subsidiárias (em conjunto com a Estreia 
Genial, o “Grupo TTM”). 

3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes:  

• Rhenus – é uma sociedade alemã que integra um dos principais grupos empresariais 
mundiais do sector da logística, transporte e distribuição, o “Grupo Rethmann”. Em 
Portugal, este Grupo presta serviços de transporte de mercadorias, por via rodoviária, 
através da sua subsidiária Rhenus Transitarios e Logistica. 

• Robustneptune – sociedade que detém a totalidade do capital social da Estreia Genial 
e que é detida, indiretamente, pelo fundo de capital de risco Draycott FCR com foco 
em quatro segmentos principais: buy out & growth, Real State (incluindo hotelaria), 
Energias Renováveis e Venture Capital. 

• Grupo TTM – grupo de empresas especializado no transporte rodoviário de 
mercadorias e na distribuição e entregas ao domicílio. Tem por sociedade holding a 
Estreia Genial que, por sua vez, controla um conjunto de empresas, entre elas a 
Totalmédia – Entregas ao Domicílio, S.A., a Numerbox, Lda., a Totalmedia – Logística 
y Transporte, S.L. e a Sama Logística Aplicada, S.L. 

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o 
interessado e indicar o respetivo e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as observações 
devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da fundamentação 
do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas.  

5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 
dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência 
Ccent. 65/2022 – Rhenus/Estreia Genial, através do e-mail adc@concorrencia.pt. 
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