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COMUNICADO DE FACTO RELEVANTE

SONAECOM informa sobre venda da Enabler à Wipro Limited

A Sonaecom, SGPS, S.A. (“Sonaecom”) torna público que, juntamente com
todos os accionistas minoritários da Retailbox B.V. (“Retailbox” ou a “Empresa”),
chegou a um acordo para a venda da Enabler – Informática, S.A. à Wipro
Limited, uma empresa de capital público com sede na India.
A Retailbox detém a maioria do capital social da Enabler – Informática, S.A.
(“Enabler”). A Enabler (bem como as suas subsidiárias) é líder de mercado no
fornecimento de serviços profissionais para implementação de soluções
integradas de retalho. Fundada em 1997, a Enabler cresceu rapidamente e
actualmente tem escritórios em Portugal, Reino Unido, Alemanha, Itália,
Espanha, França e Brasil. A sua base de clientes encontra-se distribuída por
muitos países europeus e tem vindo a crescer nos mercados da América do
Norte, América Latina e Ásia.
A execução do Acordo de Compra e Venda assinado hoje está sujeita a um
número de condições precedentes que as partes deverão finalizar durante as
próximas semanas.
O valor implícito nesta transacção inclui o pagamento em dinheiro a ser
liquidado na data da realização da correspondente escritura pública e um
montante variável, a ser liquidado nos próximos 2 anos, em função dos
objectivos financeiros definidos para o negócio. O rácio de Entreprise Value para
Vendas implícito nesta transacção será de um mínimo de 1,4x Receitas 2005.
Sujeito ao cumprimento das condições precedentes, estima-se que a venda da
Retailbox venha a gerar uma mais valia total de cerca de 23 milhões de euros
nas contas consolidadas da Sonaecom.

O principal objectivo estratégico estabelecido para a área de Software and
Systems Integration da Sonaecom (“SSI”) foi o de lançamento, implementação e
desenvolvimento de negócios focados de sistemas de informação (“IT”) com
potencialidade de desenvolvimento internacional. A Sonaecom congratula-se
com o facto de este objectivo estratégico ter sido totalmente atingido no caso da
Enabler. No seu estágio de desenvolvimento actual, a integração da Enabler
num player multinacional de IT permitirá à empresa desenvolver plenamente o
seu potencial de crescimento.
De acordo com os seus objectivos estratégicos, a SSI irá continuar a analisar
novas oportunidades de crescimento, quer no âmbito dos seus negócios actuais
quer através de aquisições e parcerias. Neste contexto, para além das iniciativas
de crescimento actualmente a serem implementadas pela WeDo, a SSI lançou
recentemente uma nova empresa portuguesa de produtos de IT, vocacionada
para o mercado internacional, que procurará tornar-se um fornecedor de
software de referência para o sector retalhista.
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