HISPASAT obtêm direitos de exploração em
uma nova posição orbital no Brasil
•

Através de sua filial brasileira Hispamar, a operadora de satélites espanhola
arrematou o direito de exploração da banda Ku na posição 74º Oeste.

Madri, 27 de maio de 2015-. No leilão de direitos para a exploração de quatro posições
orbitais realizado ontem no Brasil, a HISPAMAR Satélites, filial brasileira da operadora de
satélites espanhola HISPASAT, arrematou o direito de exploração da banda Ku na posição
orbital de 74º Oeste. Dessa forma, a operadora espanhola soma uma nova posição orbital às
três as quais já detêm direitos (30º Oeste, 61º Oeste e 36º Oeste) e a uma quarta (55,5º Oeste)
na qual também está presente devido a um acordo com a Intelsat.
A Hispamar Satélites venceu o último dos quatro leilões da Anatel, a agência reguladora
brasileira, e obteve o direito sobre a banda Ku nesta nova posição por um preço de 50,2
milhões de reais (em torno de 16 milhões de dólares). A operadora poderá explorar estes
direitos durante 15 anos, prorrogáveis por outros 15.
Também concorreram à licitação a operadora canadense Telesat, o emirado Yahsat e a
francesa Eutelsat.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. 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 também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas,
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas.
www.hispasat.com
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