Informação Privilegiada

Novabase vende negócio de Infrastructures & Managed
Services e acelera internacionalização
Lisboa, 13 outubro 2016
A Novabase, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”), sociedade
aberta, vem, nos termos e para os efeitos do artigo 248.º do Código dos Valores
Mobiliários, informar que celebrou ontem, juntamente com a sua subsidiária indireta
Novabase – Infraestruturas, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., um
contrato de venda, à VINCI Energies Portugal, SGPS, S.A. (“VINCI Energies”), do seu
negócio de Infrastructures & Managed Services (“Negócio IMS”), através da alienação das
ações representativas da totalidade do capital social (i) da Novabase IMS – Infrastructures
& Managed Services, S.A. (após o destaque dos ativos não referentes ao Negócio IMS),
bem como (ii) de duas novas sociedades para as quais será transferido o Negócio IMS
presentemente desenvolvido pela Novabase Digital TV – Engenharia de Sistemas para TV
Interactiva, S.A. e pela Novabase Serviços – Serviços de Gestão e Consultoria, S.A..
Adicionalmente, as duas entidades estabeleceram uma parceria para promoção das
respetivas soluções nos mercados onde operam.
A concretização da compra e venda ocorrerá nos próximos meses, estando sujeita à
verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações,
incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência.
O preço acordado é de 38,365 milhões de euros, a ser pago na data de concretização da
transação, estando sujeito a ajustamentos, nos termos do contrato.
O Negócio IMS, que emprega atualmente perto de 400 colaboradores, resultou da
aquisição, em 2003, da atividade em Portugal da General Electric IT Capital Solutions.
Desde a sua integração na Novabase, o seu Volume de Negócios cresceu de 33 milhões
de euros para 104 milhões de euros em 2015, graças à contínua inovação das suas ofertas
e competências tecnológicas.
Segundo Luis Paulo Salvado, Presidente da Novabase, “Este é mais um passo no
reposicionamento que temos vindo a fazer nos últimos anos, permitindo-nos acelerar a
internacionalização com meios reforçados. Temos evoluído de uma estratégia de liderança
geográfica com uma oferta ampla, para uma estratégia de liderança através de ofertas
especializadas para o mercado global”. Luis Paulo Salvado referiu ainda que “A VINCI
Energies, que integra um dos maiores grupos empresariais mundiais, está, através da sua
marca Axians, muito bem posicionada para continuar a proporcionar boas oportunidades
de negócio e de desenvolvimento profissional à talentosa equipa que construímos”.
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Para o responsável da VINCI Energies nesta região da Europa, Julio de Almeida, “O
negócio IMS da Novabase é uma referência em know-how e sofisticação de oferta no
quadro europeu. Esta aquisição, em linha com a estratégia de crescimento do grupo, é a
oportunidade para ampliar a nossa cobertura geográfica de forma sustentada na Europa
e em África, bem como reforçar o portfólio de soluções da Axians”. A Axians
(http://www.axians.com) é a marca da VINCI Energies para as tecnologias de informação
e comunicação, com um Volume de Negócios de 1.700 milhões de euros em 15 países e
empregando 8.000 pessoas.

Sobre a Novabase:
Em 27 anos a Novabase tornou-se líder português em Tecnologias de Informação, estando cotada na Euronext
Lisbon desde 2000. Em 2015 alcançou um volume de negócios de 231,6 milhões de euros, cerca de 45% obtidos
fora de Portugal, tendo trabalhado em mais de 35 países e 9 fusos horários. Tem escritórios em Portugal,
Espanha, Reino Unido, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Angola e Moçambique. Conta com o talento e a
dedicação de mais de 2.400 colaboradores de 17 nacionalidades diferentes.
A visão da Novabase é tornar a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz, através da utilização
da tecnologia. À engenharia e à gestão junta as ciências humanas e o design para criar soluções centradas nas
pessoas e pensadas para a nova Economia Digital.
Mais informações em www.novabase.pt.
Sobre a VINCI Energies
A VINCI Energies opera em mais de 50 países, incluindo 30 fora Europa, conta com 63.000 colaboradores e
gerou um volume de negócios de 10 biliões de euros em 2015. Com uma densa rede de 1.500 unidades de
negócio, a VINCI Energies é líder em serviços de energia e tecnologias de informação na Europa e a nível
mundial.
http://www.vinci-energies.com
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