HISPASAT assina um acordo de capacidade
espacial com a Gogo para atender à
crescente demanda de conectividade nos
voos


O acordo permitirá à Gogo aumentar sua capacidade em banda Ku com o satélite Amazonas
Nexus, a nova missão que a HISPASAT colocará em órbita em 2022.

CHICAGO-MADRI, 16 de janeiro de 2020. A HISPASAT, operadora espanhola de satélites de
telecomunicações, e a Gogo (NASDAQ: GOGO), fornecedor líder global de produtos e serviços de
conectividade em banda larga para a aviação, anunciaram hoje um acordo de arrendamento de
capacidade espacial no satélite Amazonas Nexus para atender à crescente demanda global de serviços
de conectividade de alta velocidade nos voos.
A Gogo arrendou vários gigahertz de capacidade em banda Ku a bordo do novo satélite da HISPASAT,
cujo lançamento está previsto para a segunda metade de 2022, com o fim de oferecer serviço aos seus
clientes nas Américas e na região atlântica. A HISPASAT e a Gogo trabalharam juntas para otimizar a
concepção do satélite com o objetivo de proporcionar mais rendimento e capacidade ao mercado
aeronáutico.
O Amazonas Nexus é um satélite de alto rendimento (“High Throughput Satellite” ou HTS) e
arquitetura inovadora, que servirá como substituto para o Amazonas 2 na posição orbital de 61º
Oeste. O novo satélite contará com uma carga útil especialmente dedicada à conectividade aérea e
oferecerá capacidades adicionais orientadas a verticais, como conectividade em mobilidade,
comunicação corporativa e implantação de redes celulares. Além disso, embarcará um Processador
Digital Transparente (DTP) de última geração, uma inovação tecnológica que aumentará
substancialmente a flexibilidade do satélite, facilitando sua adaptação às mudanças que possam surgir
a partir das demandas dos clientes.
“O Amazonas Nexus vai aumentar significativamente as nossas coberturas sobre as Américas e o
Atlântico, proporcionando à Gogo um grande volume de capacidade adicional em condições
competitivas”, afirmou Oakleigh Thorne, presidente e CEO da Gogo. “Através deste acordo com a
HISPASAT, a Gogo 2Ku continuará atendendo à crescente demanda global de conectividade de alta
velocidade nos voos.”
“Estamos muito satisfeitos por apoiar a Gogo prestando-lhes o melhor serviço para seus clientes de
companhias aéreas de todo o mundo”, assegurou Miguel Ángel Panduro, CEO da HISPASAT. “A
associação com a Gogo evidencia o importante papel que a HISPASAT vai ter na provisão de
capacidade para serviços aéreos. “O mercado da conectividade nos voos constitui um segmento
crescente para a capacidade de satélites, e esperamos que seja uma das bases do futuro crescimento
da HISPASAT”, concluiu Panduro.

Sobre a HISPASAT
A operadora de satélites do Grupo Red Eléctrica, HISPASAT, é líder na difusão e distribuição de
conteúdos audiovisuais em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes plataformas
digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). Também provê serviços de
banda larga e conectividade via satélite que incluem acesso à Internet, mobilidade e backhaul de redes
celulares, bem como outras soluções de valor agregado para governos, corporações e operadoras de
telecomunicações nas Américas, Europa e norte da África. Constituída por empresas com presença na
Espanha e na América Latina, onde está localizada a sua filial brasileira HISPAMAR, 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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Sobre a Gogo
A Gogo é uma companhia de Internet a bordo. Somos o fornecedor líder global de produtos e serviços
de conectividade de banda larga para a aviação. Elaboramos e geramos inovadoras soluções de rede
que conectam os aviões à Internet e desenvolvemos softwares e plataformas que possibilitam
soluções personalizadas para e por nossos parceiros do setor da aviação. Uma vez conectados,
oferecemos uma confiabilidade líder na indústria em todo o mundo. A nossa missão é ajudar a aviação
a ir mais longe, contribuindo para que os aviões voem de forma mais inteligente, de modo que os
nossos clientes obtenham melhores rendimentos e seus passageiros viajem mais felizes.
É possível encontrar os produtos e serviços da Gogo em centenas de aviões operados por companhias
aéreas líderes no mundo e em centenas de aviões particulares, incluindo os das maiores operadoras
de propriedade fracionada. A Gogo tem sua sede em Chicago (Illinois) e instalações adicionais em
Broomfield (Colorado), bem como outros locais em todo o mundo. Visite-nos em gogoair.com.
Advertência sobre declarações de projeções futuras
Algumas afirmações deste comunicado de imprensa incluem “declarações de projeções futuras” que
se baseiam em suposições e opiniões da equipe dirigente e nas informações disponíveis atualmente.
Muitas destas declarações de projeções futuras contêm palavras que as identificam como tais, como
“antecipa”, “acredita”, “continua”, “pode”, “busca”, “estima”, “espera”, “trata”, “planeja”,
“potencial”, “prevê”, “projeta”, “deve”, “fará” ou outras expressões semelhantes, e as versões
negativas destes termos, que se referem a acontecimentos futuros. Advertimos aos leitores que não
criem expectativas indevidas em relação a estas declarações de projeções futuras, que somente
expressam a situação na data da divulgação deste comunicado de imprensa e sem que a Gogo tenha
a obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma destas declarações de projeções futuras se
ocorrer novas informações, futuros eventos ou qualquer outra circunstância. Estas declarações de
projeções futuras baseiam-se em estimativas e suposições da nossa equipe dirigente que, embora
consideremos razoáveis, são em essência incertas. Existem importantes fatores que podem fazer com
que os atuais resultados, desenvolvimentos e decisões de negócio divirjam materialmente do que foi
indicado nestas declarações de projeções futuras, entre os quais estão as incertezas descritas sob o
título “Fatores de Risco” no Relatório Anual da empresa no formulário 10-K apresentado perante a
Comissão de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) em 22 de
fevereiro de 2019 e nos Relatórios Trimestrais no formulário 10-Q apresentados perante a Comissão
de Bolsa e Valores dos Estados Unidos em 8 de agosto de 2019 e 7 de novembro de 2019.
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