RESULTADOS 1º TRIMESTRE 2006

EBITDA das Actividades Nacionais crescem 81%

Proveitos da Reditus aumentam 18% no
trimestre para 6,2 milhões de euros
•

EBITDA das Actividades nacionais atinge 1,3 milhões de euros,
crescendo 81% em relação ao período homólogo de 2005.

•

Resultado Operacional de 386,5 mil euros, mais 67%
relativamente ao primeiro trimestre de 2005

•

Resultado Líquido de 304 mil euros.

•

EBITDA de 551 mil euros.

Lisboa, 15 de Maio de 2006 – No primeiro trimestre de 2006, o Grupo Reditus
registou um acréscimo do EBITDA das actividades nacionais de 81% relativamente
ao primeiro trimestre de 2005, atingindo 1,3 milhões de euros. O Grupo apresentou
também um aumento dos Proveitos em cerca de 927 mil euros, atingindo os 6,2
milhões de euros e um EBITDA de 551 mil euros. O Resultado Operacional da
Reditus foi de 386,5 mil euros, representando um acréscimo de 67% relativamente
ao primeiro trimestre de 2005. O Resultado Líquido apresentou este trimestre um
valor de 304 mil euros, face aos 731 mil euros verificados no trimestre homólogo
devido à ausência de resultados não recorrentes. Comparando os dois trimestres,
2005 teve uma vantagem em termos de resultados financeiros de 732 mil euros.
No primeiro trimestre de 2006, a Reditus fortaleceu ainda mais a estratégia seguida
pela empresa ao longo dos últimos tempos de forte aposta no aumento e
diversificação da carteira dos clientes, assinando novos contratos no valor de 4,4
milhões de euros. Estes contratos abrangem as áreas de Business Process
Outsourcing

(BPO),

Serviços

de

Contact

Centres,

Helpdesk,

Networking

e

Segurança em clientes dos sectores da Banca, Seguros e Telecomunicações.
No que diz respeito às actividades internacionais, estas representaram 15% dos
proveitos.
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Contribuição de Proveitos por Área de Actividade

Inter Reditus
15%

21%

Redware

5%
1%

Reditus II
BCCM
28%

30%

JM Consultores
Caleo

Do EBITDA Operacional aos Resultados Consolidados

EBITDA Operações Nacionais

1.295.587 €

EBITDA Operações Internacionais

55.538 €

1.240.049 €

EBITDA Operacional
Encargos de Estrutura / Unidade de
Recursos Partilhados *

689.177 €

EBITDA Consolidado

550.874 €

Resultado Financeiro, Interesses
Minoritários, Im postos,
Am ortizações e Provisões

Resultado Líquido

246.460 €

304.414 €

Desde Janeiro de 2005, a Reditus integra o indíce PSI20 na Bolsa de Valores de
Lisboa onde está presente desde 1987. Actualmente, a empresa conta com três
contratos de liquidity provider — Millennium bcp, Caixa Banco de Investimento e
Banco Big — que asseguram a liquidez dos seus títulos no mercado. O parecer da
Caixa BI emitido em 16 de Março de 2006 fazia uma recomendação de Accumulate
e apresentava um “Fair Value” de €4,60.

