
 

COMUNICADO                                     Lisboa, 30 de junho de 2015 

 

 

Alienação das atividades de comercialização de gás natural a clientes 

domésticos na região de Madrid  

 

A Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia”) informa que chegou hoje a acordo com a Endesa S.A. (“Endesa”) para 

a venda das atividades de comercialização de gás natural na região de Madrid, em Espanha. 

A transação inclui a venda de gás natural, eletricidade e outros serviços ao segmento residencial, na área que 

abrange diversos municípios adjacentes à cidade de Madrid. O valor da transação (Enterprise Value) ascende a 

€24,1 m, o qual será ajustado pelo fundo de maneio e pela dívida líquida à data de fecho da transação.  

A operação está sujeita a aprovação por parte das autoridades competentes, devendo estar concluída no 

decorrer do segundo semestre de 2015.  
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Contacts: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

 

Address:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

 

Website: www.galpenergia.com 

Email:investor.relations@galpenergia.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL

 

O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, consequentemente, 

os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores importantes que podem conduzir a 

que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp Energia para o exercício findo em 

31 de dezembro de 2014. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, 

atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a ref letir qualquer alteração, eventos, condições ou 

circunstâncias.  

Galp Energia, SGPS, S.A. + Sociedade Aberta + Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros + Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa + Pessoa Coletiva 504 499 777 
 


