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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 a Mobileum, Inc. (“Mobileum”), nos 

termos do qual a Sonae IM alienará à Mobileum a totalidade do capital social e 

dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting – Sistemas de Informação, 

S.A. (“WeDo Technologies”). 

 

A concretização da transação está condicionada à verificação de um conjunto de 

requisitos estipulados pelas partes (condições suspensivas), da qual dependerá, 

portanto, a produção de efeitos daquela transação. 

 

O preço da transação compreende uma componente fixa de 70 milhões de 

dólares (USD) e uma componente diferida e variável, em função da performance 

do negócio combinado até 31 de dezembro de 2021, cujo valor máximo é de 27 

milhões de dólares (USD). 

 

Com esta transação, a Sonae IM prossegue a estratégia de gestão ativa do seu 

portefólio de empresas de base tecnológica, com o objetivo de consolidar a sua 

posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo 

tempo o trajeto de crescimento e afirmação da WeDo Technologies no mercado 
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global, o que representa uma clara oportunidade para a empresa e para as suas 

pessoas. 

 

 

 

Maia, 10 de julho de 2019 

Pelo Conselho de Administração 

 

 


