
 

 

 

 

Press release                         14 de Maio 2010  

Companhia das Sandes adquire Sopas e Companhia 

A Companhia das Sandes adquiriu 100% do capital da subsidiária do Grupo 

Espanhol Eat Out em Portugal, a empresa Sopas e Companhia que opera com as 

insígnias Loja da Sopas e Frescco, passando a controlar 114 lojas em Portugal. 

A Companhia das Sandes, prossegue a sua política de expansão e consolidação no sector 

da restauração moderna em Portugal, ao adquirir no passado dia 13 de Maio a subsidiária 

do Grupo espanhol Eat Out, a Sopas e Companhia S.A. detentora da marca “Loja das 

Sopas” e do Master franchising da marca “Frescco”, igualmente propriedade do grupo 

Eat Out. 

A Companhia das Sandes é uma das principais marcas do sector, conta com cerca de 60 

lojas sob gestão directa em Portugal, e tornou-se famosa pela indiscutível qualidade das 

suas sanduíches.   

A Sopas e Companhia, detém globalmente 54 lojas (49 Loja das Sopas e 5 Frescco) das 

quais 37 em regime de franchising, e é líder incontestável do seu segmento, tendo-se 

igualmente afirmado com a inegável qualidade das suas sopas, muito apreciadas pelos 

consumidores portugueses. 

A Companhia das Sandes, através desta aquisição passa a controlar 114 lojas em 

Portugal, o que lhe permitirá realizar várias sinergias a diferentes níveis operacionais. 

A sua recente aquisição no final de 2008, pela Explorer Investments, deu início a uma 

nova era da empresa, sob uma nova gestão, com os necessários realinhamentos em 

termos de marca, valores e missão. 

De acordo com Vasco Oliveira, administrador executivo da Companhia das Sandes, 

“Esta aquisição, representa um investimento estratégico importante para a nossa 

empresa, uma vez que vai complementar o nosso actual portfolio de marcas, que passará  



 

 

 

 

a ser constituído pela “Companhia das Sandes” “Loja das Sopas”, “Frescco”, e a 

recentemente criada “Eggland”. Em 2010, prosseguiremos a nossa política de expansão 

e de reestruturação, com a abertura de novas lojas das diferentes insígnias, estando 

previstas 6 aberturas, além das 3 já efectuadas. 

Está igualmente prevista para Setembro uma fusão por incorporação da Sopas e 

Companhia na nossa empresa”. 

Explorer Investments – sociedade gestora 

A Explorer é uma sociedade gestora de fundos de Private Equity e foi a primeira 

sociedade independente com dimensão significativa a operar em Portugal. Foi fundada 

em 2003 pelos três actuais sócios executivos – Rodrigo Guimarães, Elizabeth Rothfield e 

Marco Lebre, que detêm 100% do capital da sociedade. Actualmente tem acima de 500 

milhões de euros sob gestão. 

A Explorer gere os fundos de capital de risco Explorer I com uma capitalização de 62 M€, 

Explorer lI com uma capitalização de 200 M€ e Explorer III com uma capitalização alvo 

de 340 M€. 

A actuação da Explorer Investments nas suas participadas passa pelo envolvimento nos 

principais projectos estratégicos das empresas e pela colaboração permanente com a sua 

gestão. Dispõe de uma rede de contactos única e de know-how local que têm sido 

cruciais na expansão da actividade das suas participadas em Espanha.  

Os fundos geridos pela Explorer detêm participações em doze empresas: Holmes Place 

Ibéria (healthclubs), Saprogal (produção e distribuição de rações para animais), 

Nutricafés (torrefacção e distribuição de café), Indústrias Hidráulicas Pardo (produção e 

distribuição de camas articuladas), Insyncro (desenho, produção e montagem de 

stands), Solzaima (produção e distribuição de recuperadores de calor e salamandras), 

Charon (serviços de segurança privada), Multimedia Outdoors Portugal (publicidade 

exterior), Constantino (transformação e preparação de sucata para reciclagem), Probos  



 

 

 

 

(produção e distribuição de orlas plásticas para mobiliário de aglomerado), Companhia 

das Sandes (cadeia de fast food) e Gascan (distribuidor de gás propano). 
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