HISPASAT e INTELSAT unem forças em
55,5ºO para aumentar capacidade na América
Latina
•

Ambos os operadores posicionarão, simultaneamente, os satélites Galaxy 11 da
Intelsat e Amazonas 1 da HISPASAT em 55,5º O durante os próximos dois anos,
crescendo sua capacidade para ampliar seus serviços nesta região.

Madrid, 13 de maio de 2014.- A HISPASAT, operadora espanhola de telecomunicações via
satélite, anunciou hoje a assinatura de um acordo com a Intelsat (NYSE: I), principal provedor
de serviços satelitais em nível mundial, para oferecer serviços de forma conjunta na posição
orbital 55,5º Oeste. Este acordo permitirá a ambas as empresas consolidar seu
posicionamento na América Latina.
Segundo o acordo, o satélite Amazonas 1 da HISPASAT proporcionará aos dois operadores
um aumento imediato de capacidade na América Latina para os próximos dois anos. A
HISPASAT utilizará o Amazonas 1 nesta nova localização para oferecer parte dos serviços
audiovisuais relacionados à Copa do Mundo do Brasil. A HISPASAT e a Intelsat operarão
juntas nessa posição, compartilhando recursos orbitais para ampliar os serviços disponíveis
tanto para o setor audiovisual quanto para outros clientes da região.
De acordo com Stephen Spengler, presidente e diretor comercial da Intelsat, “Damos as boas
vindas à HISPASAT como colaboradora em 55,5º O. A Intelsat tem uma história sólida e de
sucesso como provedor de serviços de conectividade e distribuição de conteúdos na América
Latina. Esperamos trabalhar com a HISPASAT em futuras oportunidades que fortaleçam
ainda mais nossa presença conjunta”.
De sua parte, Carlos Espinós, CEO da HISPASAT, declarou que “o acordo assinado com a
Intelsat faz parte do planejamento estratégico da empresa, e que um de seus pilares de
crescimento se baseia nas parcerias com terceiros, permitindo a HISPASAT aproveitar a
capacidade e vida útil do AMAZONAS 1 ao máximo e operar em uma nova posição orbital
para reforçar a posição do grupo na América Latina. Este acordo, sem precedentes na
história de nossa empresa, é um exemplo do esforço na otimização de recursos em órbita que
a HISPASAT pretende aplicar em seu novo plano de crescimento”.
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Sobre a Intelsat
A Intelsat S.A. (NYSE: I) é o principal provedor de serviços via satélite em nível mundial. A
operadora fornece soluções de conectividade de alto desempenho para meios de
comunicação, infraestruturas de banda larga fixa e móvel, empresas e governos, bem como
aplicações militares. A infraestrutura de satélite, teleporto e fibra da Intelsat é única na
indústria e estabelece o padrão para transmissões de vídeo e serviços de banda larga. Desde
a globalização de conteúdos e a disseminação do HD até a expansão de redes de telefonia
móvel e o acesso à banda larga sem fio, a Intelsat cria valor agregado a seus clientes através
de soluções criativas baseadas em sistemas de telecomunicações espaciais. Imagina...
Conecta... Transforma… com Intelsat, que em 2014 comemora seu 50º aniversario como líder
da indústria espacial. Para maiores informações, visite o site www.intelsat.com.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT está formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa os seus serviços na América Latina.
O Grupo é líder na divulgação 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 no
seu setor e a principal ponte de comunicações entre Europa e América.
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