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A sociedade de private equity Acti-
veCap entrou na estrutura acionis-
ta da Nexxpro, através do investi-
mento num aumento de capital da 
empresa portuguesa que é um dos 
maiores fabricantes europeus de 
capacetes. 

A entrada da ActiveCap – Capi-
tal Partners  tem como objetivo re-
forçar a posição competitiva da 
empresa e consolidar a Nexxpro 
como marca.  

A empresa, dedicada ao desen-
volvimento e produção de capace-
tes para motociclismo, diz que 
procedeu à reorganização da sua 
estrutura acionista, com a entrada 
da private equity ActiveCap, numa 
participação acionista inferior a 
50%. 
A acompanhar a entrada da Acti-
veCap no capital da Nexxpro este-
ve também uma alteração do Con-
selho de Administração, já que o 
fundo de private equity nomeou um 
administrador executivo e um não 
executivo. O Conselho de Admi-
nistração da Nexxpro é composto 
por cinco administradores, dos 
quais dois são executivos. 

A equipa de gestão da Nexxpro 
foi assessorada pela Monsanto Ca-
pital-Oaklins e teve o apoio da 

PLEN  – Sociedade de Advogados, 
contando a ActiveCap com o su-
porte jurídico da SRS Advogados e 
assessoria fiscal e financeira da EY. 

O Jornal Económico falou com o 
CEO da Nexxpro, Hélder Lourei-
ro, que explicou que o investimen-
to da ActiveCap vai ajudar a em-
presa a crescer em 60% a sua factu-
ração nos próximos cinco anos, 
passando dos atuais 11 milhões 
para 16 milhões de euros. 

A Nexxpro exporta 93% da sua 
produção para 65 mercados, atra-
vés de distribuidores exclusivos e 
de venda direta em alguns países. 
Agora, com a entrada no capital da 
ActiveCap a Nexxpro espera abrir 
a distribuição a novos mercados. 
“Queremos ainda potenciar o in-
vestimento em inovação”, diz Hél-
der Loureiro, fundador e respon-
sável pela empresa. 

Com o aumento de capital, cujo 
valor não foi avançado, assim 
como não foi revelado o valor in-
vestido pelo fundo de private 
equity, a Nexxpro tenciona inves-
tir na construção de uma segunda 
fábrica totalmente nova na zona da 
Anadia, onde a empresa já tem 
uma fábrica.  

A entrada do novo investidor 
“permitiu à equipa de gestão incre-
mentar a sua posição na empresa e 
financiar o plano de desenvolvi-
mento futuro da Nexxpro, ao re-

forçar o seu investimento em I&D, 
nomeadamente nas áreas de ino-
vação de desenvolvimento de pro-
duto, design e acesso ao mercado”, 
revela a Nexxpro.  “Estamos moti-
vados e otimistas em relação ao 
nosso futuro em conjunto. Acredi-
tamos que são o parceiro certo 
para nos ajudar a alcançar os nos-
sos ambiciosos objetivos de nos 
tornarmos um dos líderes interna-
cionais no desenvolvimento e pro-
dução de capacetes para o setor do 
motociclismo”, sublinha o CEO da 
Nexxpro.  

A Nexxpro tem mais de 210 co-
laboradores e “teve em 2021 um 
volume de negócios de cerca de 11 
milhões, dos quais mais de 90% em 
exportações para mais de 60 países 
em todo o mundo”. Os resultados 
líquidos em 2021 foram de 400 mil 
euros.  

A Nexxpro recebeu, em 2021, o 
Selo ID que reconhece a idoneida-
de na prática de atividades de I&D 
(Inovação e Desenvolvimento) 
por parte da ANI - Agência Nacio-
nal de Inovação. Este reconheci-
mento permitiu o investimento, 
por parte da ActiveCap, de um 
fundo de apoio à I&D reconhecido 
no âmbito do programa SIFIDE. 
ActiveCap é uma capital de risco 
especializada no investimento em 
empresas portuguesas de elevado 
potencial de crescimento. ■
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ActiveCap entra  
na Nexxpro através  
de um aumento de capital
A empresa de private equity entrou no capital da empresa portuguesa 
que é referência global no mercado de capacetes. O investimento  
da ActiveCap vai permitir construir uma nova fábrica de raiz.
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