
	  

 
 
02.07.2010 - Reditus informa sobre aquisições e aumento de capital no 
âmbito da sua estratégia de consolidação sectorial 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos 
Valores Mobiliários, a Reditus SGPS, SA vem informar que, na reunião do 
seu Conselho de Administração de 2 de Julho, foi apreciada pelos Senhores 
Administradores a aquisição pela Reditus de duas empresas, que têm vindo a 
ser analisadas e objecto de negociação no âmbito da sua estratégia de 
consolidação sectorial. 
 
Em resultado dessa apreciação, foi pelos Senhores Administradores: 
 
- constatado o interesse da Reditus em encetar negociações finais com vista 
à concretização da aquisição da Ogimatech Portugal - Consultoria 
Empresarial e Institucional, SA. Trata-se de uma empresa portuguesa que 
oferece serviços de Consultoria Internacional em áreas como Estratégia de 
Negócio, Processos e Organização, Sistemas de Informação e Tecnologias, 
tendo em 2009 apresentado um Volume de Negócios de 5,7 milhões de euros 
e um EBITDA de aproximadamente 0,4 milhões de euros; e 
 
- deliberado concretizar a aquisição da Digisis Consultores, SA nos termos 
finais acordados com os accionistas vendedores, no âmbito do processo 
negocial hoje concluído, pelo valor de 5,1 milhões de euros, sujeito a 
ajustamentos. Trata-se de uma empresa portuguesa de prestação de 
serviços nas áreas de Consultoria de Gestão e de Negócio em que 40% da 
sua actividade advém da área de Consultoria do Negócio, 25% de 
Consultoria de IT e 30% de IT Outsourcing, ficando o remanescente 
associado aos Serviços de Assessoria e Auditoria de Gestão, tendo em 2009 
apresentado um Volume de Negócios consolidado de 5,6 milhões de euros e 
um EBITDA de cerca de 0,7 milhões euros. 
 
Estas duas empresas enquadram-se na estratégia delineada pela Reditus de 
crescimento por aquisições que reforcem a cadeia de valor e a oferta de 
serviços, complementando o forte crescimento orgânico que a Reditus tem 
registado nos últimos exercícios. 
 
Para financiar parcialmente a possível aquisição da Ogimatech e as 
aquisições da Digisis e da Partblack, SA (já comunicada ao mercado) e para 
fazer face a outros compromissos pendentes da Reditus, foi deliberado na 
mesma reunião do Conselho de Administração, nos termos do artigo sexto 
dos Estatutos da Reditus, realizar um aumento de capital no montante de até 
doze milhões de euros, mediante a emissão de um máximo de 1.600.000 
acções ao preço de subscrição de 7,50 euros por acção (correspondente a 
um valor nominal unitário de 5,00 euros, acrescido de um prémio de emissão 
de 2,50 euros), operação a implementar através de oferta pública de 
subscrição reservada aos seus accionistas. 



	  

 
 
Alfragide, 2 de Julho de 2010 
O Conselho de Administração 


