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Informação privilegiada 
 

Informação sobre ajustamentos à 
contrapartida relativamente à alienação do 
negócio de Governo, Transportes e Energia 
à Vinci Energies 
 
Lisboa, 11 de maio de 2020 

 
A Novabase, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”), 

sociedade aberta, vem, nos termos e para os efeitos do artigo 248.º-A do Código 

dos Valores Mobiliários, e na sequência dos seus comunicados ao mercado de 4 

e 7 de novembro de 2019 e de 9 de janeiro de 2020, relativamente à celebração 

e concretização da alienação, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase 

Consulting SGPS, S.A., à VINCI Energies Portugal, S.A., do negócio de 

“Application and Data Analytics” para os sectores de Governo, Transportes e 

Energia (“Negócio GTE”), informar que foi hoje confirmado, entre as partes, um 

ajustamento líquido ao preço inicialmente pago pelo comprador, bem como a 

verificação do earn-out que se encontrava dependente da performance final do 

Negócio GTE que se verificasse no ano de 2019. 

Em conformidade, a contrapartida obtida pela Novabase, após estes eventos, 

passa a ser de 39,252M€ (trinta e nove milhões e duzentos e cinquenta e dois mil 

de euros), correspondendo à soma do preço inicialmente acordado com o 

comprador de 33M€ (trinta e três milhões de euros), do ajustamento líquido agora 

efetuado e do earn-out de 3M€ (três milhões de euros). 

Assim, a Novabase pode também agora precisar a estimativa de mais-valia 

anteriormente comunicada a este respeito, que passa a ser de 14,9M€ (catorze 

milhões e novecentos mil euros). Todavia, nos termos do contrato de compra e 

venda de ações celebrado entre as partes, podem ainda ocorrer alguns 

ajustamentos adicionais ao preço, até ao nono mês decorrido da data de 

concretização da alienação, pelo que este valor continua a ser uma estimativa e 

não veicula qualquer valor definitivo. A Novabase prestará informação adicional a 
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este respeito, se e quando tais ajustamentos se verificarem e o justificarem, sendo 

que a diferença entre a mais valia apurada no final e a mais valia registada nas 

demonstrações financeiras da Novabase respeitantes a 31 de dezembro, no valor 

de 11,956M€ (onze milhões e novecentos e cinquenta e seis mil euros), será 

registada nas respetivas demonstrações financeiras de 2020. 

Por último, conforme foi referido no comunicado do passado dia 4 de novembro, 

para a Novabase a maior relevância da transação residiu na libertação dos 

recursos com ela obtidos para os objetivos do Update Estratégico 2019+ 

divulgados ao mercado em 25 de julho de 2019. 


