Comunicado

Lisboa, 27 de julho de 2012

Resultados do segundo trimestre de 2012 e atualização sobre a execução da estratégia da
Galp Energia
A Galp Energia divulga hoje os resultados relativos ao 2º trimestre de 2012 e a atualização sobre a execução da sua
estratégia, dos quais se destacam:


Resultado líquido atingiu os €129 milhões no 2º trimestre de 2012, 81% acima do verificado no período
homólogo;



Campanha de perfuração exploratória em projetos de elevado potencial, a decorrer até ao final do ano;



Comissionamento do hydrocracker da refinaria de Sines previsto para o início de agosto;



Sólida posição financeira apesar do risco de crédito da dívida soberana.

SÍNTESE DOS RESULTADOS – PRIMEIRO SEMESTRE E SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


No primeiro semestre de 2012, o resultado líquido replacement cost ajustado (RCA) da Galp Energia foi de €178
milhões, mais €64 milhões do que no período homólogo de 2011, na sequência de um melhor desempenho dos
segmentos de negócio de Exploração & Produção e de Gas & Power. O resultado líquido replacement cost
ajustado do segundo trimestre registou um aumento de 81%, para €129 milhões, refletindo também o maior
contributo de todos os segmentos de negócio;



A produção net entitlement de crude e gás natural no primeiro semestre de 2012 foi de 17,7 mboepd, 52% dos
quais provenientes do Brasil; no segundo trimestre a produção net entitlement subiu 37% para 18,8 mboepd;



A margem de refinação da Galp Energia foi de Usd 1,7/bbl no primeiro semestre de 2012 face a Usd 0,8/bbl no
período homólogo de 2011; no segundo trimestre a margem de refinação atingiu os Usd 2,5/bbl face a Usd
0,6/bbl um ano antes, uma subida influenciada pela evolução positiva das margens de refinação nos mercados
internacionais;



O contexto económico adverso que caracterizou a Península Ibérica influenciou negativamente o negócio de
distribuição de produtos petrolíferos no primeiro semestre e no segundo trimestre de 2012 face aos períodos
homólogos do ano anterior;



O volume de gás natural vendido no primeiro semestre de 2012 aumentou 16% face ao período homólogo de
2011, para 3.225 milhões de metros cúbicos, para o que contribuíram as vendas de GNL no segmento de trading;
no segundo trimestre as vendas de gás natural subiram 26% para 1.500 milhões de metros cúbicos;



O EBIT RCA do primeiro semestre de 2012 foi de €269 milhões, mais 53% que no primeiro semestre de 2011; no
segundo trimestre a subida foi de 43% em relação ao período homólogo do ano anterior, para €174 milhões;
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O resultado líquido RCA no primeiro semestre de 2012 foi de €178 milhões, dos quais 72% realizados no segundo
trimestre, período no qual o resultado líquido por ação foi de €0,16;



Durante o primeiro semestre, o investimento atingiu os €391 milhões, dos quais cerca de 70% foram canalizados
para o segmento de negócio de Exploração & Produção; no segundo trimestre de 2012, 72% do investimento de
€190 milhões destinou-se às atividades de Exploração & Produção no Brasil;



No final do primeiro semestre de 2012, o rácio net debt to equity situava-se nos 18% e a dívida líquida era de
€1.221 milhões, refletindo uma estrutura de capital sólida.

Para aceder à apresentação e ao relatório de resultados siga o link:
http://www.galpenergia.com/PT/INVESTIDOR/RELATORIOS-E-RESULTADOS/RESULTADOS-TRIMESTRAIS/Paginas/Resultados-doultimo-trimestre.aspx
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