
 

 

 

NOS, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede Social: Rua Actor António Silva, 9, Campo Grande, 1600-404 Lisboa 

Capital Social: 5.151.613,80 Euros 

Número de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de 

Pessoa Coletiva 504 453 513 

 

 

COMUNICADO 

 

Telecom, S.A. um acordo que tem por objeto a transmissão à Cellnex das ações representativas da 

totalidade do capital social da NOS Towering S.A., compreendendo a venda de aproximadamente 

2000 sites (torres e rooftops).  

Na mesma data, as partes celebraram um acordo de longa duração que concerne a prestação, por 

parte da Cellnex, de serviços de hosting da rede ativa da NOS nas infraestruturas passivas adquiridas, 

pelo período de 15 anos renovável automaticamente por iguais períodos. Adicionalmente, o acordo 

prevê um aumento de perímetro de até 400 sites adicionais ao longo dos próximos 6 anos. 

A concretização dos referidos acordos fica subordinada à satisfação das condições habituais neste 

tipo de transação, nomeadamente, se aplicável, a não oposição por parte da Autoridade da 

Concorrência. 

O valor potencial da transação poderá ascender a 550 milhões de euros ao longo dos próximos 6 anos, 

com um pagamento inicial de c. 375 milhões de euros. O impacto esperado no cash flow operacional 

pro-forma da NOS no primeiro ano é de aproximadamente 22 milhões de euros. 

Este acordo permitirá à NOS continuar a otimizar e expandir a sua rede móvel de última geração, 

reforçando simultaneamente a sua capacidade de investimento na criação do valor de longo prazo 

para a empresa. Ao unir esforços com a Cellnex em Portugal, através desta parceria estratégica, a NOS 

garante as suas necessidades presentes e futuras em termos da sua infraestrutura móvel passiva. Para 

além deste acordo, a NOS continuará a perseguir outras oportunidades de otimização da eficiência do 

seu investimento. 

 

Esta informação está também disponível no site de Apoio ao Investidor da NOS em www.nos.pt/ir. 

 

Lisboa, 14 de abril de 2020 
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