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Encerramento da aquisição da KLC em Portugal para a Atlante 

 

Milão - Lisboa, 9 de Fevereiro de 2023 – Atlante, a empresa do Grupo NHOA (NHOA.PA, anteriormente 
Engie EPS) dedicada aos veículos elétricos de carregamento rápido e ultrarrápido de infraestruturas, 
anuncia hoje o encerramento da aquisição em Portugal de uma participação maioritária na Kilometer Low 
Cost S.A. ("KLC"). Este anúncio de encerramento surge na sequência da assinatura dos documentos de 
aquisição anunciada a 16 de Dezembro de 2022. 

Como a KLC detém e opera uma das maiores redes de estações de carregamento EV em Portugal, em 
particular de carregamento rápido, esta aquisição irá apoiar o posicionamento da Atlante como ator líder 
na Península Ibérica e levar a empresa um passo mais perto da sua ambição de se tornar a maior 
infraestrutura de carregamento rápido e ultrarrápido do sul da Europa.  

O encerramento da transação teve lugar após o cumprimento integral das aprovações e consentimentos 
regulamentares habituais, incluindo o consentimento para a mudança de controlo pelos principais 
interessados e a aprovação pelas autoridades antitrust competentes. 

A transação consiste na aquisição pela Atlante de 60% das ações da KLC por uma contrapartida de capital 
próprio aos vendedores de cerca de 4,5 milhões de euros, enquanto se concede à Atlante uma opção de 
aquisição e aos acionistas vendedores uma opção simétrica de venda à Atlante, os restantes 40% até 
2024 por uma contrapartida de capital próprio que varia entre 1,7 milhões de euros e 6,7 milhões de 
euros, dependendo do cumprimento de objetivos específicos em 2023. 

 

*  *  * 

NHOA 

NHOA S.A. (anteriormente Engie EPS), interveniente global no armazenamento de energia, e-mobilidade e 
infraestruturas de carregamento rápido e ultrarrápido EV, desenvolve tecnologias que permitem a transição para uma 
energia limpa e mobilidade sustentável, moldando o futuro para que a próxima geração viva em harmonia com o 
nosso planeta. 
Cotada no mercado regulamentado da Euronext Paris (NHOA.PA), a NHOA faz parte dos índices financeiros CAC® 
Mid & Small e CAC® All-Tradable. 
A NHOA, com escritórios em França, Espanha, Estados Unidos e Austrália, mantém inteiramente em Itália a 
investigação, desenvolvimento e produção das suas tecnologias. Para obter mais informações, aceda a 
www.nhoa.energy 

 

Siga-nos no LinkedIn 

Siga-nos no Instagram 

 

Atlante  

A Atlante é uma empresa do Grupo NHOA (NHOA.PA), anteriormente Engie EPS, interveniente global no 
armazenamento de energia e e-mobilidade, que desenvolve tecnologias que permitem a transição para uma energia 
limpa e mobilidade sustentável, moldando o futuro para que a próxima geração viva em harmonia com o nosso 
planeta. 
A Atlante está a desenvolver a maior rede de carregamento rápido e ultrarrápido do sul da Europa, que é possível 
graças às energias renováveis, armazenamento de energia e 100% “vehicle-grid-integrated” (VGI). Tem como 
objetivo instalar em Itália, França, Espanha e Portugal 5000 postos de carregamento rápido e ultrarrápidos até 2025, 
e mais de 35 000 até 2030. 
A Atlante é o resultado da parceria entre o Grupo NHOA, que desenvolve e investe na rede, como proprietário e 
operador, a Free2move eSolutions, no papel de fornecedora de tecnologia de carregamento, e o grupo automóvel 
Stellantis. Será uma rede aberta, com acesso privilegiado para os clientes da Stellantis. 
Para obter mais informações, aceda a www.atlante.energy 
 

Siga-nos no LinkedIn  
 
Siga-nos no Instagram  

  
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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CONTACTOS	 																			  
Gabinete de imprensa da Atlante Iberia: Lidia De La O e Maria Cerrato; +34 7727 73 44 01, +34 646 96 33 64, 

lidia@bambupr.com, maria.cerrato@bambupr.com 
Gabinete de imprensa da Atlante: Claudia Caracausi e Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, 
nhoa@imagebuilding.it 
Comunicação financeira e relações institucionais: Chiara Cerri, +39 337 1484534, media.relations@nhoa.energy 
 
Declaração prospetiva  

Este comunicado pode conter afirmações sobre o futuro. Estas declarações não são compromissos quanto ao 
desempenho futuro da NHOA. Embora a NHOA considere que tais declarações são baseadas em expetativas e 
suposições razoáveis à data de publicação deste comunicado, estão, pela sua natureza, sujeitas a riscos e incertezas 
que podem causar um desempenho real diferente do indicado ou implícito em tais declarações. Estes riscos e 
incertezas incluem sem limitação aqueles explicados ou identificados nos documentos públicos arquivados pela 
NHOA junto da Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros (AMF), incluindo os listados na secção "Fatores de 
Risco" do Documento Universal de Registo NHOA 2021 arquivado junto da AMF em 6 de Abril de 2022 (sob o número 
D. 22-02751). Os investidores e os acionistas da NHOA devem notar que, se alguns ou todos estes riscos se 
concretizarem, podem ter um impacto desfavorável significativo na NHOA.  
Estas declarações prospetivas podem ser identificadas pela utilização de terminologia prospetiva, incluindo os verbos 
ou termos "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "pode", "planeia", "constrói", "em discussão" ou 
"cliente potencial", "deve" ou "irá", "projetos", "atraso" ou "pipeline" ou, em cada caso, as suas variações negativas 
ou outras variações ou terminologia comparável, ou por discussões de estratégia, planos, objetivos, metas, eventos 
ou intenções futuras. Estas declarações prospetivas incluem todos os assuntos que não são factos históricos e que 
são, em diferentes graus, incertos, tais como declarações sobre os impactos da pandemia de Covid19 nas operações 
comerciais, resultados financeiros e posição financeira da NHOA e na economia mundial. Elas aparecem ao longo 
deste anúncio e incluem, mas não se limitam a declarações sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da 
NHOA relativamente, entre outras coisas, aos resultados do desenvolvimento empresarial, operações, posição 
financeira, perspetivas, estratégias de financiamento, expectativas de conceção e desenvolvimento de produtos, 
aplicações e aprovações regulamentares, acordos de reembolso, custos de vendas e penetração no mercado da 
NHOA. Os fatores importantes que podem afetar o desempenho e fazer com que os resultados difiram materialmente 
das expectativas da direção ou podem afetar a capacidade da NHOA para atingir os seus objetivos estratégicos, 
incluem as incertezas relacionadas com o impacto do Covid-19 nos negócios, operações e empregados da NHOA. 
Além disso, mesmo que os resultados de operações, posição financeira e crescimento da NHOA, e o desenvolvimento 
dos mercados e da indústria em que a NHOA opera, sejam consistentes com as declarações prospetivas contidas 
neste anúncio, esses resultados ou desenvolvimentos podem não ser indicativos de resultados ou desenvolvimentos 
em períodos subsequentes. As declarações prospetivas aqui contidas falam apenas na data do presente anúncio. A 
NHOA não tem a obrigação e não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever quaisquer das declarações 
relativas ao futuro. 




