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Galp Energia anuncia acordo para a venda da participação de 5% na CLH 
 
 

Nos termos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários (CVM), a Galp Energia, SGPS, SA (“Galp 

Energia”) anuncia que: 

 

Através da sua subsidiária Galp Energia España, SA, a Galp Energia assinou um acordo para a venda da sua 

participação de 5% na empresa Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. (“CLH”) à British Columbia 

Investment Management Corporation (“bcIMC”), a um preço acordado de €111 milhões. 

 

Prevê-se que a operação esteja concluída (financial close) nas próximas quatro semanas. Será registada uma mais-

valia de c.€50 milhões, considerada não recorrente, nos resultados da Galp Energia. 

 

A bcIMC é um dos maiores investidores institucionais no Canadá, tendo a seu cargo a gestão de mais de C$100 mil 

milhões em ativos. A bcIMC é um investidor de longo prazo com um programa de investimento direto ativo em 

infraestrutura.  

 

Esta operação enquadra-se nos objetivos anunciados pela Empresa de monetizar ativos não fundamentais para a 

sua estratégia e de se focar no desenvolvimento do seu portefólio de Exploração & Produção, suportado pela 

contribuição dos seus negócios de downstream e gás. 

 

A Galp Energia continua comprometida com o desenvolvimento do seu negócio de downstream no mercado 

espanhol e permanecerá como cliente da CLH, com quem construiu uma excelente relação, aos níveis operacional e 

institucional.  

 

O banco BBVA atuou como consultor financeiro da Galp Energia nesta operação.  
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