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Informação Privilegiada 

 
Conclusão da venda do negócio de Infrastructures & 
Managed Services 

 
Lisboa, 05 de janeiro de 2017 

 
Na sequência da comunicação ao mercado no passado dia 13 de outubro, relativa 

à celebração de um contrato de venda do negócio de Infrastructures & Managed 

Services à VINCI Energies Portugal, SGPS, S.A. (“Contrato”), 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 se concluiu na presente data, a referida operação. 

 

O preço final estimado de €44.037.242,00 (quarenta e quatro milhões, trinta e sete 

mil e duzentos e quarenta e dois euros), pago nesta data, fica ainda sujeito a 

deduções, decorrentes do apuramento final do working capital e do net debt, 

conforme é típico neste tipo de transações e nos termos definidos no Contrato. 

 

Os impactos contabilísticos desta venda nas contas da Novabase serão 

oportunamente calculados e divulgados ao mercado. 

 

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 
Num mundo em constante mudança a VINCI Energies centra-se na conectividade, tratamento de dados, 
desempenho e eficiência energética de modo a acelerar a introdução de novas tecnologias que suportem as 
duas maiores mudanças: a transição energética e a transformação digital. Com uma forte presença regional e 
uma ágil estrutura organizacional, as unidades de negócio da VINCI Energies melhoram a fiabilidade, segurança 
e eficiência energética de fábricas, edifícios e de infraestruturas de comunicação e transportes.  
Outros dados dignos de registo em 2015: 10B€ de volume de negócios. 65.400 Profissionais. 1.600 Unidades de 
negócio. Está presente em 51 países. 
http://www.vinci-energies.com 

mailto:investor.relations@novabase.pt
http://www.novabase.pt/
http://www.vinci-energies.com/

