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Nonius completa Ronda de Financiamento de €11
Milhões
Nonius, líder mundial de soluções digitais para o setor hoteleiro, levanta
novos fundos para um ambicioso plano de crescimento e operação de MBO
liderada pelos Fundadores.
A Nonius tem o prazer de anunciar que os Fundadores/Equipa de Gestão António Silva
(CEO) e Leonel Domingues (CTO) lideraram uma operação de 
managementbuyout
com o
apoio financeiro da Oxy Capital  Fundo Mezzanine. Nesta operação, os fundadores
reforçam a sua participação na Nonius e criam uma nova estrutura accionista pela qual os
investidores iniciais (
seed
e
venture capital
) fazem o 
exit
dos seus investimentos e, em
simultâneo, entra um investidor de 
Private Equity
, como parte de um novo ciclo de
crescimento ambicioso da Nonius, prosseguindo o que tem sido uma história de crescimento
desde a sua fundação.
Prevendo atingir vendas globais superiores a €7 milhões em 2015, a Nonius estabeleceu
uma forte presença pela Europa, África, Médio Oriente e América Latina junto de clientes
internacionais de referência como a Accor, IHG, Pestana, Corinthia, Meliá, WyndhamTryp,
Starwood, Uniworld, Eurostars, Transamérica, Estanplaza, Blue Tree, Belmond, Tivoli, Altis e
Sana.
“A Nonius tem crescido de forma consistente, ano após ano, desde a sua fundação e é com
enorme satisfação que, num momento em que comemoramos o 10º aniversário, servimos
mais de 110.000 quartos a nível global com as nossas tecnologias digitais para o hóspede”,
afirmou António Silva. Acrescentado, “Estamos gratos pelo apoio que os investidores iniciais
 Beta Capital, PME Investimentos, Caixa Capital e Impresa  nos deram e por nos
disponibilizar os recursos que nos permitem ter hoje uma presença global.”

Os investidores iniciais Beta Capital, PME Investimentos e Caixa Capital, em conjunto com a
Impresa como investidor corporativo, concretizam nesta operação um 
exit
de sucesso com
rentabilidades elevadas dos seus investimentos.
A operação no total atinge fundos de €11 milhões, compreendendo um investimento
mezzanine
da Oxy Capital, que em conjunto com uma nova linha de financiamento bancário,
confere à Nonius a robustez financeira necessária para executar um plano de crescimento
sustentável e ambicioso, com objetivo de se tornar líder global de serviços digitais para o
hóspede.
António Silva refere ainda, “O nosso novo parceiro, Oxy Capital, demonstrou confiança na
nossa equipa e no nosso plano de negócios para o crescimento do negócio no futuro, com
novas geografias alvo e desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitam continuar
a oferecer, e melhorar, uma qualidade de serviço de excelência aos nossos clientes”.
Comentando a transação, Daniel Viana, partner da Oxy Capital, referiu “a Nonius apresenta
o tipo de características que procuramos para os investimentos do Fundo Mezzanine: uma
equipa de gestão ambiciosa e motivada que criou uma empresa que está no top10 mundial
do sector, que quer continuar a crescer e que necessita de capital de longo prazo para
suportar esse crescimento”.
A transação foi assessorada juridicamente por André Pereira Branco, sócio fundador da
Pereira Branco & Associados, em representação da Nonius, e pela PLMJ, em representação
da Oxy Capital.

Sobre a Nonius
A Nonius disponibiliza soluções tecnológicas que permitem aos operadores hoteleiros
oferecerem aos seus hóspedes serviços digitais de última geração. Estes serviços incluem:
comunicações de voz e Internet, infotainment, soluções multimédia e serviços de instalação,
gestão e manutenção para hotelaria, navioscruzeiro e unidades de saúde. A empresa é
especializada em gestão de acesso à Internet (HSIA) por WiFi, televisão interativa usando
IPTV, sinalética digital, telefonia IP, aplicações móveis e conteúdos de entretenimento.
A Nonius tem a sua tecnologia em mais de 110.000 quartos de hotel espalhados por Europa,
Américas, África e MédioOriente, que incluem hotéis de cadeias internacionais como:
Accor, Corinthia, Meliá, WyndhamTryp, Starwood, IHG, Uniworld, Viking Cruises, Eurostars,
Pestana, Transamérica, Estanplaza, Tivoli, Altis, Bluetree e Sana. A Nonius é membro da

associação Hotel Technology Next Generation (HTNG) e é uma empresa certificada de
acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.
www.noniussoftware.com

Sobre a Oxy Capital
A Oxy Capital é uma sociedade independente de gestão de fundos de capital de risco,
sedeada em Portugal. Atualmente a Oxy Capital gere quatro fundos de capital de risco com
mais de 1.000 milhões de euros sob gestão, em estratégias de crescimento e de
reestruturação, tendo lançado em 2014 o Fundo Mezzanine. O Fundo Mezzanine pode fazer
investimentos de 4 a 12 milhões de euros em empresas portuguesas com elevado potencial
de crescimento para suportar estratégias de crescimento, consolidação sectorial, operações
de management buyout ou restruturações acionistas entre outras.
www.oxycapital.com

