
 
 
 

Paseo de la Castellana, 39      28046 Madrid     Espanha     T+34 917 080 853 

comunicacion@hispasat.es    www.hispasat.es 

 

Direção de Comunicação 

A Junta de Acionistas aprova as contas anuais correspondentes a 2013  
 

A HISPASAT obtém um benefício 
líquido de 54,3 milhões de euros 
 

• O benefício líquido do operador de satélites aumenta um 5,5% em relação ao do 
exercício 2012. 

• O Grupo lançou em 2013 o décimo satélite da frota, o Amazonas 3, e obteve os 
direitos de uma nova posição orbital, 36º Oeste. 

  
 
Madrid, 25 de junho de 2014.- HISPASAT, o operador espanhol de comunicações por satélite, 
celebrou hoje a sua Junta Geral de Acionistas, em que se aprovaram por unanimidade as 
contas anuais do exercício 2013. O Grupo continua crescendo, apesar do ambiente econômico 
adverso, e obtém um benefício líquido de 54,3 milhões de euros, 5,5% mais do que o atingido 
em 2012. Este resultado reflete, um ano mais, a solidez financeira e a rentabilidade da 
empresa. 
 
O Grupo HISPASAT conseguiu em 2013 umas receitas de 201,4 milhões de euros, 0,57% mais 
que no exercício anterior. Se compararmos estas receitas com as de 2012 a tipo constante, o 
aumento teria sido de 4,35%, já que os tipos de câmbio tiveram um impacto negativo sobre o 
resultado.  
 
Na atualidade, 55,6% (2,4% mais do que em 2012) do total das receitas por arrendamento de 
capacidade espacial provém do continente americano, acima de tudo da América Latina. 44,4% 
restantes destas receitas se origina no mercado europeu e no Norte da África. Esta divisão 
geográfica das receitas destaca a consolidação do processo de internacionalização da 
HISPASAT e permitiu compensar o ambiente adverso que se manteve em 2013 nos mercados 
europeus, onde a atividade da empresa teve a sua origem.  
 
O EBITDA consolidado no fechamento de 2013 alcançou a cifra de 163,8 milhões de euros, 
1,68% acima do obtido em 2012. A margem de EBITDA alcançou 81,35%, superior à média do 
setor. 
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Na Junta de Acionistas de hoje foi aprovada também a distribuição de um dividendo de 10,9 
milhões de euros, o que supõe um pay-out de 20% sobre o resultado líquido consolidado. 

Entre os fatos a destacar do exercício 2013 cabe salientar o lançamento do Amazonas 3, a 
obtenção de direitos em uma nova posição orbital, 36º Oeste. Da mesma forma, a 
restruturação do corpo de acionistas foi formalizada, pela qual o grupo Abertis aumentou a sua 
participação até alcançar 57,05%, convertendo-se em sócio maioritário e fornecendo um sólido 
reforço à estratégia de crescimento da HISPASAT. 
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Durante 2013, a HISPASAT continuou trabalhando na diversificação das suas linhas de 
negócio, oferecendo novos serviços de vídeo e dados e impulsionando novas soluções de 
banda larga, destacando o acesso a Internet por satélite em mobilidade ou os 
desenvolvimentos para a transmissão em Ultra Alta Definição via satélite. 

Além disso, a empresa manteve o seu espírito investidor e de inovação. No passado exercício, 
a empresa investiu 157,4 milhões de euros, maioritariamente em inovação tanto para o 
desenvolvimento dos futuros satélites da frota (Amazonas 4A -lançado em março de 2014-, a 
Hispasat AG1 e o Amazonas 4B) como para outros projetos de I+D+i relacionados com novas 
soluções e serviços para os seus clientes. No período 2006-2013 investiram-se 777 milhões de 
euros, principalmente em projetos de inovação de satélites, e os investimentos previstos até 
2016 estarão próximos de 1 bilhão de euros.  

 
Sobre o Grupo HISPASAT  
 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha quanto na 
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa seus serviços.  O Grupo é líder na 
difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de 
importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição 
(HDTV).  A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo por receitas em seu setor e 
a principal ponte de comunicações entre a Europa e a América.  
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