
DealCentre para Energia

Os deals de energia são complexos, com divulgações com uso intenso de recursos que podem impedir o processo 

de operação de deals. Arquivos CAD sofisticados, grandes arquivos de registro de poço, dados sísmicos, mapas 

detalhados das instalações de produção – o gerenciamento eficaz desses documentos garante que as equipes 

internas e contrapartes sintam o mínimo de atrito para fazer seu deal avançar.

Com 25 anos de experiência facilitando transações de M&A no setor de energia, a Intralinks oferece insights e 

experiência sem comparação para gerenciar o seu deal. No centro do nosso modelo está uma equipe de especialistas 

no assunto, um grupo que deu suporte a alguns dos maiores e mais complexos deals de energia da história recente.

Seja para ativos de A&D, reestruturações, financiamento de projetos, M&A ou captação de fundos, nossos recursos 

contemplam todo o espectro do setor de energia, desde energias renováveis com foco em energia solar e eólica até 

petróleo e gás, nuclear ou equipamentos e serviços de energia. 

1,375T

A Hyundai Oilbank Co. Ltd. usou a Intralinks 
para concluir uma aquisição pela Saudi 

Arabian Oil Co avaliada em KRW 1,375 trilhão  
(US$ 1,231 bilhão). 

DEZ 2019

ARS 21,25B

A Schlumberger Ltd. usou a Intralinks na 
venda da SPM Argentina SA para um grupo 

de investidores por ARS 21,25 bilhões  
(US$ 355 milhões).

JAN 2020

€ 402,5M

 A Nordex SE usou a Intralinks para concluir 
sua aquisição pela RWE AG. em uma 

transação avaliada em EUR 402,5 milhões  
(US$ 476,802 milhões) em dinheiro.

NOV 2020

US$ 1,1B

A Columbia Gas of Massachusetts Inc., 
de propriedade da NiSource Inc., usou a 

Intralinks em sua venda para a Eversource 
Energy por um valor estimado de  

US$ 1,1 bilhão em dinheiro.

OUT 2020

Operações de deals em ritmo acelerado exigem profunda experiência no 
setor de energia e tecnologia especificamente desenvolvida.
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Nossa equipe dedicada de energia irá ajudá-lo 24/7 até que 
seu deal seja concluído.

Com o data room virtual mais avançado do mercado, os recursos exclusivos de nossa 
plataforma são capazes de atender às demandas intensas de transações de energia: 

 Equipes de deals específicas do setor de 
energia – uma extensão da sua equipe de 
deal, equipada com profundo conhecimento 
das tendências e melhores práticas do setor. 
Um gerente de projeto dedicado e focado 
em energia, com uma visão única sobre a 
execução de due diligence no âmbito da 
energia, incluindo modelos de índice de M&A, 
tudo com suporte 24/7. 

IRM/UNshareTM – proteja dados confidenciais 
e retenha a capacidade de recuperar um 
documento, mesmo depois que um comprador 
tiver feito o download. 

Visualização CAD em linha – visualização 
fácil de mapas complexos de instalações, 
arquivos de engenharia e projeto e suporte 
para arquivos de energia, como registros de 
poços, dados sísmicos e pesquisas/mapas 
permitem que a diligência seja conduzida de 
forma eficiente e tudo em um só lugar. 

Suporte de vídeo para integração do Zoom –
carregue vídeos como tours pelas instalações 
e apresentações de gerenciamento sem 
dificuldades para o VDR em segundos – tudo 
dentro do data room. Avance no processo de 
avaliação e inspeção de ativos com o único 
VDR integrado ao Zoom. 

Redação integrada – redija PII e outros 
conteúdos confidenciais de documentos 
relacionados ao deal sem dificuldades 
dentro do data room, economizando tempo 
e reduzindo riscos.   

Utilize as soluções da SS&C Intralinks ao longo de todo o ciclo de vida do deal para acelerar o 
processo e minimizar interrupções.

Habilite diligência de contraparte 
mais rápida com nossa 
plataforma assistida por IA

Prepare e execute diligências na 
plataforma líder de mercado e 
conclua seu deal mais rápido

Automatize a divulgação 
para contrapartes e  
gerencie o engajamento
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