COMUNICADO

Lisboa, 21 de julho de 2022

Galp adquire totalidade da Titan solar
A Galp adquiriu os 24,99% das ações que ainda não detinha na Titan 2020 S.A. (Titan), a jointventure criada com o Grupo ACS em setembro de 2020.
A participação foi adquirida por um valor total de 140 milhões de euros à Cobra, que tinha tomado a
posição anteriormente detida pela ACS.
A carteira de projetos da Titan inclui 1,15 GW de centrais solares fotovoltaicas (PV) já em funcionamento e vários projetos em diferentes fases de desenvolvimento, esperando-se cerca de 1,6 GW
adicionais em operação até 2024. Todos os projetos são em localizados em Espanha.
Nas palavras de Georgios Papadimitriou, COO de Renewables & New Businesses da Galp, "ao assegurar a plena propriedade da Titan, que detém uma parte significativa da carteira de renováveis da
Galp na Ibéria, ganhamos mais controlo e opções relacionadas com o seu desenvolvimento, gerando
novas oportunidades de criação de valor".
A ambição de Galp para a produção de energia renovável é ter mais de 4 GW de capacidade operacional até 2025 e 12 GW até 2030.

Sobre a Galp
A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas
operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas
para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do
consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao
gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos de
energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o
progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais
de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com
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