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Informação privilegiada 
 

Novabase reforça segmento Next Gen 
comprando a participação social da 
Vodafone Portugal na CELFOCUS 
 

Lisboa, 24 de abril 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 Enterprise Applications – Sistemas de Informação de 

Gestão Empresarial, S.A. (“Novabase Enterprise Applications”), detentora de 

54,997% das ações representativas do capital social da CELFOCUS – Soluções 

Informáticas para Telecomunicações, S.A. (“CELFOCUS”), enquanto compradora, 

e a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (“Vodafone Portugal”), 

detentora de 45,001% das ações representativas do capital social da CELFOCUS, 

enquanto vendedora, um contrato de compra e venda dessas ações da vendedora 

detidas na CELFOCUS.  

 

O preço inicial acordado para a totalidade das ações detidas pela Vodafone 

Portugal é de €20 milhões, pago no prazo de 5 dias úteis. No entanto, em virtude 

de eventuais ajustamentos anuais, até 2023, associados a garantias de 

contratação de serviços por parte da Vodafone Portugal de €10 milhões anuais 

durante 3 anos, poderá existir um ajustamento de preço adicional de €7,5 milhões, 

pago em serviços, pelo que o preço total final poderá ascender a um máximo de 

€27,5 milhões. 

 

A CELFOCUS conta atualmente com mais de 650 colaboradores e, em 2019, 

apresentou um Volume de Negócios de €65,0 milhões, um EBITDA de €6,3 

milhões e uma posição de caixa de €16,1 milhões.  
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Dada a relevância para a execução estratégica em curso e tendo em consideração 

a solidez financeira da Novabase, o Conselho de Administração aprovou a 

operação, apesar do contexto de incerteza. Esta aquisição não requer nenhuma 

reformulação relevante de guidance relativamente ao definido no Update 

Estratégico 2019+. 

 

João Nuno Bento, CEO da Novabase, afirma: “Estamos muito satisfeitos por ter 

alcançado este acordo com o nosso parceiro de longa data Vodafone Portugal, 

para a venda da sua participação na Celfocus. Deter a propriedade da totalidade 

do capital é um elemento chave da nossa visão NextGen e no qual tínhamos 

interesse já há algum tempo. A partir de agora poderemos alocar recursos e 

explorar sinergias dentro do Grupo Novabase de uma forma mais eficiente” 

 


