Comunicado de imprensa

Cellnex congratula-se com luz verde à compra
da NOS Towering



Autoridade da Concorrência anuncia decisão de não oposição à aquisição da NOS
Towering pela Cellnex.

Lisboa, 17 de julho de 2020 – A Cellnex Portugal congratula-se com a decisão do Conselho da
Autoridade da Concorrência (AdC) de não-oposição à operação de aquisição de 100% da NOS
Towering e dos seus cerca de 2.000 sites de telecomunicações pela Cellnex.
“Estamos contentes com a decisão da Autoridade da Concorrência que confirma o nosso
entendimento de que um operador de infraestruturas grossista, neutro e independente dos
operadores de telecomunicações, como é o caso da Cellnex, contribui de forma bastante
positiva para a dinâmica concorrencial do sector das telecomunicações”, afirma Nuno
Carvalhosa, Managing Director da Cellnex Portugal.
A Cellnex reforça, desta forma, o seu portfólio de torres de telecomunicações localizadas em
áreas urbanas, suburbanas e rurais em Portugal e consolida os projetos de colaboração de longo
prazo com os vários operadores que acedem à sua rede de infraestruturas para colocação de
equipamentos de telecomunicações.
“Continuamos empenhados no desenvolvimento do nosso plano de investimentos em Portugal.
Iremos agora focar-nos na conclusão da aquisição e na integração da NOS Towering no universo
empresarial da Cellnex Portugal, num momento particularmente importante para o sector de
telecomunicações como aquele que antecede o lançamento do 5G e o início do seu processo de
disponibilização no País, das áreas mais urbanas e centrais às zonas mais rurais e remotas”,
acrescenta Nuno Carvalhosa.

Sobre a Cellnex Telecom: A Cellnex Telecom é a operadora líder na Europa de infraestruturas de telecomunicações e transmissão sem fio, com um
portfólio de 61.000 sites, incluindo os sites contratados até 2027. A Cellnex opera em Espanha, Itália, Países Baixos, França, Suíça, Reino Unido, Irlanda
e Portugal. Os negócios da Cellnex estão estruturados em quatro áreas principais: serviços de infraestrutura de telecomunicações; redes de
radiodifusão audiovisual; redes e soluções de serviços de segurança e emergência para gestão inteligente de infraestrutura e serviços urbanos (cidades
inteligentes e Internet das Coisas – IoT). A empresa está cotada no mercado contínuo da bolsa de valores espanhola e faz parte dos índices seletivos
IBEX 35 e EuroStoxx 600. Também faz parte dos índices de sustentabilidade FTSE4GOOD e CDP (Carbon Disclosure Project) e "Standard Ethics". Os
acionistas de referência da Cellnex incluem a ConnecT, com uma participação de 29,9% no capital social, bem como CriteriaCaix a, Blackrock, Wellington
Management Group e Canada Pension Plan, com participações menores.

