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Informação privilegiada 
 

Concretização da alienação do negócio de 
Governo, Transportes e Energia à Vinci 
Energies 
 
Lisboa, 9 de janeiro 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 do Código 

dos Valores Mobiliários, informar de que concretizou hoje, juntamente com a sua 

subsidiária indireta Novabase Consulting SGPS, S.A., a alienação à VINCI 

Energies Portugal, S.A., do negócio de “Application and Data Analytics” para os 

sectores de Governo, Transportes e Energia (“Negócio GTE”), nos termos do 

contrato cuja celebração tinha sido noticiada ao mercado no passado dia 4 de 

novembro de 2019 (“Contrato”). 

A concretização teve lugar após a verificação das condições suspensivas a que 

se encontrava subordinado o Contrato. 

O preço pago pelo comprador foi de 33M€ (trinta e três milhões de euros), 

estando sujeito a ajustamentos positivos e negativos, nos termos do Contrato. 

Tal como anteriormente comunicado, a este valor pode acrescer um potencial 

earn-out de 3M€ (três milhões de euros), dependente da performance final do 

Negócio GTE que se vier a verificar no ano de 2019. 

A Novabase esclarece ainda que, devido às cláusulas de ajustamento de preço 

positivo ou negativo acordadas pelas partes, não é possível ainda estimar, com 

precisão, a contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação, e 

assim a mais-valia que a Novabase virá a auferir com a conclusão da mesma. 

Assim sendo, e sem prejuízo do que antecede, com a informação existente na 

presente data, a Novabase não atualiza a estimativa de mais-valia de 12M€ 

(doze milhões de euros) e 15M€ (quinze milhões de euros), divulgada a 07 de 

novembro de 2019, desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, 

das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final. A Novabase 
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prestará informação adicional a este respeito, nos termos legais, se e quando 

essas condicionantes se materializarem e o justificarem. Esta banda de valores 

acima indicada é, por isso, uma mera estimativa, e não veicula qualquer valor 

definitivo. 

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

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

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

divulgados ao mercado em 25 de julho de 2019. 


