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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
IMPRESA lança SIC VENTURES

Para os efeitos do artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento
Europeu e do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a
IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. informa que a sua
participada SIC vai investir numa participação a rondar os 5% na ZaasK, através
da SIC Ventures no âmbito do programa de “Media-for-Equity”.
O Grupo IMPRESA está a investir em projetos inovadores, tendo criado a SIC
Ventures. A SIC Ventures resulta da aposta da IMPRESA em novas fontes de
receita, em especial na área digital, lançando um programa de media-for-equity.
Seguindo os exemplos de várias estações de televisão internacionais, a SIC
promove publicitariamente o negócio das startups nas suas múltiplas
plataformas (TV, Papel e Digital), potenciando uma maior exposição destas
marcas ao grande público e alavancando o seu rápido crescimento. Como
contrapartida para o apoio a estas empresas, a SIC entra no capital da empresa,
recolhendo retorno financeiro ao longo dos primeiros anos da sua vida.
O objetivo da SIC Ventures é apoiar empresas focadas em projetos de B2C, com
modelos de negócio diferenciadores em áreas como o e-commerce, turismo e
lazer, classificados, saúde e bem estar, entre outros.

Zaask é a primeira start-up a aderir
A primeira empresa a usufruir deste investimento é a Zaask, uma start-up
portuguesa que é um ‘marketplace’ serviços, disponibilizando um conjunto de
alternativas para clientes que necessitem de encontrar uma solução (por
exemplo: consertar uma janela; tratar de um cano que rebentou, etc), recebendo
várias propostas de orçamento para o seu problema e recorrendo ao feedback
de outros utilizadores sobre os diferentes prestadores do serviço. A Zaask
permite ao cliente ter acesso a orçamentos de profissionais disponíveis, com
histórico de avaliações e certificações validadas pelos próprios.
“Estamos muito entusiasmados com este investimento na Zaask. É uma
empresa com um produto disruptivo com elevado potencial de crescimento. O
nosso objectivo é aumentar a notoriedade da Zaask e potenciarmos e
acelerarmos o seu crescimento, tornando-a na marca de referência quando as
pessoas necessitem de um qualquer serviço”, afirma Rogério Canhoto, Chief
Revenue Officer da IMPRESA.

"A Zaask tem tido um crescimento muito significativo a todos os níveis e somos
cada vez mais “a” solução das pessoas e empresas para contratar profissionais
para praticamente todo o tipo de serviços. Neste momento, ajudamos dezenas
de milhares de clientes todos os meses em Portugal e Espanha e temos cerca
de 5000 profissionais ativos mensalmente. A entrada da SIC no capital da Zaask
levará a empresa para outro patamar, sempre com o objetivo de ajudarmos cada
vez mais pessoas e empresas a fazer acontecer, ao mesmo tempo que
potenciamos o volume de negócios de profissionais freelancers, micro e
pequenas empresas. A IMPRESA é claramente a empresa de media de
referência em Portugal, que tem no seu ADN o empreendedorismo,
característica que considerámos fundamental para o sucesso desta parceria,
pelo que as expectativas não podiam ser melhores", afirma Luís Pedro Martins,
CEO da Zaask.
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