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Garmin assina acordo para aquisição da 

DeLorme: empresa inovadora em 
comunicações por satélite e mapeamento 

 

 
 

 Acordo contempla aquisição de todos os ativos da empresa privada que desenvolve e 
comercializa equipamentos de localização por satélite.   
 

 A Garmin irá manter a maioria dos associados da DeLorme, bem como todas as 
operações na atual localização da companhia 

 
Lisboa, 25 de fevereiro de 2016 - A Garmin Ltd. anunciou hoje que chegou a acordo para a 
aquisição de todos os ativos da DeLorme, uma empresa privada que desenvolve e comercializa 
equipamentos de localização por satélite com duas vias de comunicação e capacidades de 
navegação, orientados para o mercado de consumo. O processo de concretização desta aquisição, 
sujeito às condições habituais, deverá ocorrer dentro de 30 a 60 dias. 
 
Um dos produtos mais atrativos do portefólio da DeLorme é a série de equipamentos de 
comunicação por satélite (duas vias) inReach. Estes dispositivos GPS permitem aos utilizadores o 
envio e receção de mensagens de texto por satélite, ou a ativação de uma mensagem de SOS em 
caso de emergência, em qualquer parte do mundo. Além da gama de equipamentos inReach, a 
DeLorme possui uma extensa biblioteca de cartografia digital, software empresarial GIS, e soluções 
de mapeamento tradicionais. 
 
“DeLorme é uma marca respeitada que tem uma oferta de produtos extremamente interessante e 
tecnologias que se integram naturalmente no portefólio de soluções da Garmin”, disse Cliff Pemble, 
presidente e CEO da Garmin. “Estamos ansiosos por concluir esta aquisição e por acolher a nova 
empresa na nossa equipa. Queremos aproveitar toda a experiência e competências que têm para 
enriquecermos ainda mais o alinhamento de produtos da Garmin.” 
 
“A DeLorme possui soluções e tecnologias inovadoras que encaixam na perfeição na estratégia e no 
portefólio de produtos da Garmin. Esta aquisição vai dar-nos acesso a competências 
importantíssimas e a uma experiência única, elementos essenciais para enriquecermos ainda mais 
os nossos produtos e oferecermos aos consumidores soluções totalmente orientadas para as suas 
reais necessidades”, disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing de Garmin Iberia. 
“Trabalhamos diariamente para colocar nas mãos dos nossos clientes as mais recentes tecnologias e 
as soluções mais avançadas. Este acordo vai permitir-nos reforçar este nosso compromisso.” 
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“A nossa tecnologia inReach tem um valor incalculável para os adeptos das caminhadas, para os 
caçados, os navegadores e os pilotos que muitas vezes dão por si em áreas remotas – estes são os 
principais clientes da Garmin. Queremos concluir esta aquisição e estamos muito satisfeitos por 
poderemos utilizar todo o nosso conhecimento para melhorar um portefólio de produtos já 
impressionante”, disse Michael Heffron, CEO da DeLorme. “A Garmin possui inúmeras capacidades 
em termos de I&D e uma rede de distribuição global através da qual podemos disponibilizar a nossa 
tecnologia a clientes de vários mercados de todo o mundo.” 
 
A Garmin irá manter a maioria dos associados da DeLorme, bem como todas as operações na atual 
localização da companhia - Yarmouth, Maine -, após a conclusão da aquisição. A instalação em 
Yarmouth funcionará principalmente como centro de investigação e desenvolvimento e continuará a 
desenvolver dispositivos e tecnologias de comunicação por satélite de duas vias. Os termos 
financeiros deste acordo de compra e da aquisição propriamente dita não serão divulgados. 
 
Há décadas que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de novas e 
inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações projetadas para pessoas 
que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio em cinco áreas principais: 
automóvel, aviação, fitness, náutica e outdoor. 

 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os produtos e 
serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e comercializam 
equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande maioria incorpora tecnologia 
GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e 
automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino 
Unido. Para mais informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas atividades 
comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da empresa são previsões e 
baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos 
comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado 
aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, 
preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia 
deste formulário 10-K está disponível em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não 
garante as ações futuras que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à 
data em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra 
circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 

 
Para mais informações por favor contactar: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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