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Grupo Register junta-se à team.blue
A team.blue anunciou hoje que o Grupo Register, líder
internacional em serviços digitais para profissionais, integrará a
nova potência tecnológica europeia. Com esta integração, a
team.blue reforçará significativamente a sua posição de liderança
em serviços digitais para empresas e empreendedores em toda a
Europa.

A team.blue pretende assim moldar a tecnologia e criar ferramentas poderosas de capacitação

em presença digital para empresas e empreendedores. A team.blue foi criada em 2019, após

uma fusão entre o Grupo Combell, líder europeu em serviços de hosting para PMEs e o Grupo

TransIP, líder de  em hosting e servidores privados (VPS) com sede na Holanda.
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O Grupo Register juntar-se-á também à team.blue. Desta forma, a team.blue gerará 275

milhões de euros de receita anual, fortalecendo a sua posição de liderança como uma potência

tecnológica independente em toda a Europa. Juntamente com o Grupo Register, combinará

escala e experiência oferecendo um nível superior de inovação e desta forma prestar um serviço

ainda mais elevado aos mais de dois milhões de clientes, PMEs e empreendedores, e em mais

de dez países, contando com a colaboração de mais de 1.000 colaboradores em toda a Europa,

fornecendo soluções de registo de nomes de domínios, hosting, serviços de e-mail, servidores

privados, aplicações web e soluções de proteção de marca online (OBP), cada vez mais

procuradas pelas empresas.

O Grupo Register, nos últimos 20 anos, consolidou a sua liderança no
segmento de domínios e de serviços de hosting europeu, posicionando-se
entre os principais fornecedores em todos os países em que operamos.
Juntarmo-nos a esta equipa liderada por empreendedores é de longe o melhor
resultado de sempre, assim como, uma fantástica oportunidade para que as
nossas grandes equipas unam forças em todos os mercados e desta forma
poderem criar um centro de excelência único e verdadeiramente europeu.
Este processo irá desenvolver uma nova gama de soluções e serviços para os
nossos clientes, tornando-se o parceiro de eleição em tecnologia no qual
poderão confiar o futuro dos seus projetos.
— Claudio Corbetta, CEO do Grupo Register e Lorenzo Lepri, General Manager e CFO do Grupo Register

Estamos a criar um fornecedor verdadeiramente impressionante em serviços
digitais para empresas e empreendedores em toda a Europa. A team.blue
reúne os maiores especialistas em diversas áreas, com um forte foco de
atuação regional. Juntamente com o Grupo Register, as nossas competências
combinadas, com o suporte e experiência estratégica da Hg, a team.blue
criará soluções inovadoras para os seus clientes, criando em simultâneo um
ecossistema dinâmico e estimulante para os nossos colaboradores em toda a
Europa.
— Jonas Dhaenens, CEO do Grupo team.blue



A Hg, é investidora estratégica na team.blue e na Register e reforçará o seu investimento neste

novo grupo combinado. A Hg tem um histórico de vários sucessos na criação setores

absolutamente dominantes, escalando internacionalmente as suas plataformas,

simultaneamente ajudando a construir negócios através de fusões e aquisições

transformacionais, apoiando empreendedores e reforçando o crescimento orgânico por meio da

experiência setorial e do suporte operacional.

Na team.blue, a Hg apoia a criação de um verdadeiro líder europeu em
serviços digitais para profissionais. Os empreendedores da team.blue criaram
um negócio altamente inovador, com um nível de excelência na prestação de
serviço aos seus clientes e com uma rápida capacidade de escala em
diferentes geografias. Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria
durantes os próximos anos
— Nick Jordan e Joris Van Gool, Hg

Em relação à transação, a Grupo Register espera reestruturar sua dívida, que pode incluir

reembolsos ou recompras ou títulos de dívida emitidos por ela.

Sobre o Grupo Register
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SOBRE TEAM.BLUE

team.blue is a leading digital enabler for companies and entrepreneurs. The group was created by merging
Combell Group, TransIP Group and Register Group in 2019. team.blue serves over 2 million customers in
Europe and has more than 1,000 experts to support them. Its goal is to shape technology and provide powerful
digital services for businesses worldwide.

 

O Grupo Register é líder internacional em serviços digitais para profissionais e pequenas e

médias empresas. Sendo uma das maiores referências na Europa em Domínios & Hosting, o

Grupo Register está entre os principais players em todas as regiões onde atua: Itália, através de

suas marcas estabelecidas Register.it, Sfera, Etinet e Dominiando, bem como no Reino Unido,

Irlanda, Espanha, França, Portugal e Holanda, sob as marcas Namesco, Simply Hosting,

Tagadab, LCN, Register365, LetsHost, Hosting Ireland, Nominalia, Dominios.pt, Iberweb e

Amen.

 

www.registergroup.eu

 

Sobre a Hg

 

A Hg é uma investidora especializada, comprometida na construção de empresas que mudam a

forma como todos nós fazemos negócios, através de uma profunda especialização dos setores

onde atuamos e um suporte operacional dedicado. Somos um dos principais investidores

europeus em negócios de software e serviços de gestão, com uma crescente presença global,

tendo construído uma equipa de 170 pessoas ao longo dos últimos 25 anos. A Hg realiza

parcerias com as empresas e as suas equipas de gestão nas quais investimos, partilhando as

melhores práticas e aproveitando a rede de gestores e o portfólio da Hg como uma ferramenta

poderosa na partilha de conhecimento entre empresas semelhantes. Com sede em Londres,

Munique e Nova York, a Hg possui fundos sob sua gestão de cerca de 11 biliões de euros,

atendendo a alguns dos principais investidores institucionais e privados do mundo. 

 

www.hgcapital.com  
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