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COMUNICADO 

Sonaecom, SGPS, S.A. (“Sonaecom”) informa que, na presente data, a sua subsidiária Sonae 

Investment Management – Software and Technology, SGPS, S.A. (“Sonae IM”), chegou a acordo 

com o NOVO BANCO, S.A. e a subsidiária deste, ES TECH VENTURES, SGPS, S.A., nos termos do 

qual a Sonae IM é o principal investidor numa transação que envolverá a aquisição, ao Novo 

Banco, de unidades de participação em três (3) fundos de capital de risco: o Fundo de Capital de 

Risco Espírito Santo Ventures Inovação e Internacionalização (ESV I + I); o FCR - Espírito Santo 

Ventures II (ESV II) e o Fundo de Capital de Risco Espírito Santo Ventures III (ESV III). 

A concretização da referida transação está condicionada à obtenção das necessárias 

autorizações, legais e regulatórias, nomeadamente do Banco de Portugal.  

Com esta transação a Sonae IM reforçará o seu portefólio, nomeadamente através de 

participações relevantes em empresas de base tecnológica, como a Outsystems e a Feedzai (as 

quais apresentam níveis significativos e consistentes de crescimento), e beneficiará não só de 

um aumento das oportunidades de investimentos e opções de saída (exits) e mas também do 

aumento de potenciais coinvestimentos.  

A Sonae IM, focada em investir em empresas de base tecnológica nos verticais de Retalho e 

Telecomunicações, possui uma estratégia de gestão ativa do seu portefólio, com o objetivo de 

consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional.  

 

Maia, 05 de agosto de 2016  

Pelo Conselho de Administração 


