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Comunicado – Lisboa, 16 de junho de 2021 

 

 

 

Informação privilegiada 
 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que celebraram nesta data, 

através da sua subsidiária CTT Soluções Empresariais, S.A., um contrato de compra da totalidade do 

capital social da NewSpring Services, S.A. (“NewSpring Services”) e da sua holding HCCM - 

Outsourcing Investment, S.A. (“HCCM – Outsourcing Investment”), sociedades que atuam no mercado 

de Business Process Outsourcing (BPO) e Contact Center, pelo preço de 7 milhões de euros 

(Enterprise Value) devido no fecho da transação, tendo sido acordados earnouts dependendo da 

atividade da sociedade ao longo dos 2 anos seguintes ao referido fecho, em função do cumprimento de 

objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo targets de EBITDA.  

 

Esta transação enquadra-se na estratégia de diversificação do portefólio dos CTT e na aceleração do 

crescimento nas suas áreas de negócio, em particular, na consolidação da plataforma de Soluções 

Empresariais, através da oferta de soluções de Business Process Outsourcing (BPO), Contact Center 

e outros serviços de apoio ao negócio. No ano de 2020, a NewSpring Services reportou vendas de 21,1 

milhões de euros e EBITDA de 2,4 milhões de euros 1. 

 

A aquisição está sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não 

oposição da Autoridade da Concorrência. 

 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor em Portugal. 

Está também disponível no site dos CTT em:  

https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index.  

 

CTT – Correios de Portugal, S.A. 

 
Guy Pacheco 

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT  

Peter Tsvetkov  

Diretor do Gabinete de Relações com Investidores dos CTT 

 
1 Excluindo depreciações e amortizações e itens específicos. 
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