Grupo HISPASAT obtém novos direitos
orbitais em 61º oeste
•

HISPAMAR Satélites, a subsidiária brasileira do Grupo, ganhou os direitos de
exploração em banda Ku nesta posição para os próximos 15 anos em um leilão
aberto pelo Governo brasileiro.

Madrid, 9 de maio de 2014.- O Grupo HISPASAT obteve no último dia 6 de maio, através de
sua subsidiária brasileira HISPAMAR Satélites, os direitos em banda Ku na posição orbital
brasileira localizada a 61º oeste. Estes direitos são válidos por 15 anos, sendo prorrogáveis
pelo mesmo período. A HISPAMAR Satélites foi a vencedora da licitação, com uma oferta de
R$ 65 milhões (US$ 29,5 milhões), em um leilão realizado pela Agência Nacional de
Telecomunicações brasileira, a Anatel, competindo com sete operadoras de satélite de todo o
mundo.
Com esta licitação, o Grupo HISPASAT demonstra o seu firme compromisso em continuar
aumentando a sua presença no mercado latino-americano, onde está prevista uma taxa de
crescimento de 5,7% ao ano para os próximos cinco anos, e no qual o grupo espanhol é
referência. Em 2013, 55,6 % de sua renda foi proveniente do continente americano, onde já é
líder na distribuição de conteúdo em espanhol e português e a quarta operadora em receitas. A
obtenção desses direitos permitirá ao Grupo HISPASAT ampliar seus serviços de
telecomunicações na região e, em particular, no Brasil, onde a HISPAMAR opera os quatro
satélites da frota Amazonas.

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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