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Informação privilegiada 
 

Novabase vende COLLAB – Soluções 
Informáticas de Comunicação e 
Colaboração, S.A. à Netadmin System i 
Sverige AB 
 

Lisboa, 19 de março 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-A do 

Código dos Valores Mobiliários, informar que foi hoje celebrado entre, por um 

lado, a sua subsidiária Novabase Business Solutions – Soluções de Consultoria, 

Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de 

Sistemas de Informação, S.A. (“Novabase Business Solutions”), detentora de 

72,45% das ações representativas do capital social da COLLAB – Soluções 

Informáticas de Comunicação e Colaboração, S.A. (“COLLAB”), e os restantes 

acionistas da COLLAB (entre os quais se inclui o NOVABASE CAPITAL – Fundo 

de Capital de Risco, detentor de 17,75% das ações), enquanto vendedores e, 

por outro lado a Netadmin System i Sverige AB, enquanto compradora, um 

contrato de compra e venda da totalidade das ações representativas do capital 

social da COLLAB. 

A concretização da compra e venda ocorreu também na presente data, com a 

entrega das ações contra o pagamento de parte do preço.  

O preço inicial acordado para a totalidade das ações dos vendedores é de €6 

milhões de euros (correspondendo €4.347.000 desse preço à Novabase 

Business Solutions), do qual €4.500.000 foram pagos na presente data 

(correspondendo €3.260.250 deste valor à Novabase Business Solutions). O 

valor de €1.500.000 remanescente será temporariamente retido pela 

compradora. O preço acordado estará sujeito a ajustamentos, nos termos do 

contrato. Devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo 
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acordadas pelas partes, não é possível estimar neste momento, com precisão, a 

contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação. 

A esta contrapartida pode acrescer um potencial earn-out anual, dependente da 

performance da COLLAB, nos termos definidos no contrato. O potencial earn-out 

será aplicável até ao máximo de três períodos anuais, não sendo possível 

estimar na presente data o respetivo valor máximo ou mínimo.  

Sem prejuízo do que antecede, e de não ser possível determinar, com precisão, 

a mais-valia que a Novabase virá a auferir em consequência desta transação, 

estima-se que ela se possa vir a situar entre €100.000 e € 800.000, 

desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das condicionantes 

positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial earn-out. A 

Novabase prestará informação adicional a este respeito, nos termos legais, se e 

quando circunstâncias relevantes se materializarem e o justificarem. Esta banda 

de valores acima indicada é, por isso, uma mera estimativa, e não veicula 

qualquer valor definitivo. 

A COLLAB emprega atualmente cerca de 60 colaboradores e representou uma 

faturação de 6,5 M€ em 2019. 

João Nuno Bento, CEO da Novabase, afirma: “Esta operação permitirá continuar 

a implementar a nossa estratégia, libertando recursos para a execução dos 

objetivos do Update Estratégico 2019+, divulgados ao mercado em 25 de julho 

de 2019.” 


