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Comissão Europeia aprova projecto de aquisição das filiais ibéricas da ExxonMobil 
pela Galp Energia 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, 

S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A Comissão Europeia autorizou hoje, sob certas condições, o projecto de aquisição pela Galp Energia, das 

empresas Esso Portuguesa, Esso Española e parte da ExxonMobil & Chemical.  

A Comissão Europeia concluiu que a operação proposta, tal como inicialmente notificada, iria suscitar 

preocupações de concorrência em determinados mercados de produtos petrolíferos refinados em Portugal.  

A fim de eliminar estas preocupações de concorrência, relativas ao mercado português, a Galp Energia propôs a 

alienação de um terminal marítimo, que inclui uma unidade de enchimento de GPL, uma instalação de 

armazenamento para combustíveis líquidos e GPL e uma unidade de mistura de lubrificantes. Além disso, a Galp 

Energia comprometeu-se a alienar algumas participações da Esso em empresas comuns aeroportuárias e outros 

activos relacionados com operações de abastecimento de aeronaves em aeroportos portugueses. As alienações 

incluem igualmente a transferência de pessoal, clientes e contratos de fornecimento.  

Tendo em conta estes compromissos, a Comissão Europeia concluiu que a operação projectada não entravaria 

significativamente uma concorrência efectiva no Espaço Económico Europeu (“EEE”) ou numa parte substancial 

deste. 

Segundo a Comissão Europeia, a operação projectada para Espanha, não irá alterar de forma significativa a 

estrutura dos mercados relevantes, na medida em que continuará a existir pressão concorrencial sobre a 

entidade resultante da concentração.  

 

Ver Anexo 1 relativo ao comunicado sobre esta transacção efectuado no dia 18 de Abril de 2008. 
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Anexo 1 
 

Lisboa, 18 de Abril de 2008 

Galp Energia adquire os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes da 

ExxonMobil na Península Ibérica 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, 

S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A Galp Energia assinou hoje um acordo para a aquisição da participação da ExxonMobil Mediterranea, srl. na Esso 

Espanola, SL e na ExxonMobil Portugal Holdings, BV, proprietária da Esso Portuguesa, Lda. A transacção, que 

representa um volume de vendas de cerca de um milhão de toneladas de produtos petrolíferos por ano, inclui a 

rede ibérica de estações de serviço da ExxonMobil, actualmente constituída por 130 estações de serviço e os 

negócios de wholesale, GPL, aviação e indústria. 

O acordo inclui ainda a transferência  para a Galp Energia da maioria do negócio de lubrificantes da  ExxonMobil 

Petroleum and Chemical, BVBA, em Portugal e Espanha. Excluídos do acordo estão os negócios de asfaltos em 

Espanha, lubrificantes para aviação, marinha, lubrificantes de marca própria, parafinas, white oils e óleos base. 

O presente acordo não tem qualquer impacto no negócio dos químicos da ExxonMobil em ambos os países. 

Uma vez que a transacção será realizada através da venda de participações, todos os contratos e acordos 

comerciais existentes, bem como os contratos de trabalho em vigor, manter-se-ão válidos após a data da 

conclusão. 

A transacção fica agora sujeita à aprovação das autoridades competentes. 

Esta aquisição permitirá à Galp Energia aumentar a dimensão das suas operações ibéricas, o seu principal 

mercado na actividade de distribuição de produtos petrolíferos. A aquisição resultará ainda em significativas 

economias de escala para a Galp Energia, que serão obtidas através da integração das operações.  

Os principais objectivos da Galp Energia na sua actividade da distribuição de produtos petrolíferos são a 

maximização do retorno da sua rede através da melhoria de eficiência e o aumento do seu volume de vendas de 

forma a ficar equilibrada com a capacidade de refinação planeada.  
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