Informação Privilegiada

Novabase cria empresa para a área de Digital TV em França
Lisboa, 21 de Julho de 2010
A Novabase criou em França, na região de Caen, a Novabase Digital TV EURL, uma
empresa dedicada à Investigação e Desenvolvimento (I&D) de tecnologias para a
área de Digital TV.

Com um investimento previsto de 600 mil euros até ao final do ano, e de 1,2 milhões de
euros em 2011, este negócio vai permitir à Novabase reforçar as suas competências e o
desenvolvimento do mercado internacional.

Na base da criação desta empresa esteve o recrutamento de uma equipa altamente
especializada da Trident Microsystems, empresa líder do mercado residencial de
entretenimento digital e parceira da Novabase no desenvolvimento do Chip-on-Board
e do System-in-Package.

Este investimento vai permitir à Novabase desenvolver um maior número de
oportunidades e expandir o seu negócio em termos internacionais e, à Trident
Microsystems, alargar a sua presença através dos sistemas desenvolvidos pela
Novabase.
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A Novabase Digital TV EURL irá funcionar inicialmente com sete profissionais, podendo
atingir as 12 pessoas até ao final de 2010.

Para Pedro Afonso, Administrador da Novabase, “Portugal tem sido um dos case-studies
de pioneirismo na introdução de novas ofertas de Digital TV. Esta operação resulta da
aposta

que

a

Novabase

está

a

fazer

numa

área

altamente

competitiva,

tecnologicamente avançada e que vai ser alvo de grandes investimentos, por parte
dos maiores operadores mundiais, já nos próximos 5 anos.” “A Novabase ambiciona ser
um dos players de referência a nível mundial, num mercado avaliado em $16 biliões de
dólares, cerca de 200 milhões de unidades”, conclui o responsável.
Sobre a Novabase:
Fundada em 1989, a Novabase é a empresa portuguesa líder em soluções de negócio baseadas em Tecnologias de
Informação. O seu volume de negócios em 2009 foi de 241 Milhões de Euros.
Com cerca de 2000 colaboradores, a Novabase opera em mercados como Financial Services, Telecommunications & Media,
Government & Healthcare, Energy & Utilities, Transportation & Logistics e Manufacturing & Services.
Possui como principais áreas de negócio as seguintes: Consulting, Infrastrutures e Digital TV. Possui ainda uma actividade de
Corporate Venture designada por Novabase Capital.
A Novabase encontra-se cotada na Euronext Lisbon desde Julho de 2000.
Mais informações sobre a Novabase em www.novabase.pt.
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