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Informação Privilegiada 

Novabase vende negócio de Governo, 
Transportes e Energia à VINCI Energies 

(adenda ao comunicado de 4 de novembro de 2019) 

 
Lisboa, 7 de novembro de 2019 

 

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, por solicitação da CMVM, prestar os seguintes esclarecimento adicionais 

relativamente ao seu comunicado de 4 de novembro de 2019, pelo qual divulgou a 

celebração nessa data de um contrato de compra e venda, entre a sua subsidiária indireta 

Novabase Consulting, SGPS, S.A. (“Novabase Consulting”) e a VINCI Energies Portugal, 

S.A. (“VINCI Energies”), através do qual vendeu a esta o seu negócio de “Application and 

Data Analytics” para os sectores de Governo, Transportes e Energia (“Negócio GTE”): 

a) Devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo acordadas pelas 

partes, não é possível estimar neste momento, 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; 

b) Sem prejuízo do que antecede, estima-se que a mais valia se possa vir a situar 

entre 12M€ e 15M€, desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das 

condicionantes positivas e negativas da contrapartida final. A Novabase 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. 

Reitera-se que, para a Novabase, conforme foi referido no comunicado do passado dia 4 de 

novembro, 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. 


