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GGND emite dívida a sete anos no montante de                           
EUR 600.000.000  

 
A Galp Energia, SGPS, S.A. (Galp) informa que a Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (GGND) fixou hoje os 
termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de EUR 600.000.000, com maturidade em 
setembro de 2023. O cupão fixado para os títulos foi de 1,375%. Prevê-se que estes instrumentos, emitidos 
ao abrigo do programa EMTN da GGND, sejam admitidos à cotação na London Stock Exchange. 

Esta transação vem na sequência da parceria estabelecida em julho de 2016 com um consórcio liderado 
pela Marubeni. A GGND irá utilizar o encaixe financeiro resultante desta operação para reembolsar a Galp 
do empréstimo acionista existente, de €568 m.  

 

 

 

 

 

 

Sobre a GGND 

A GGND é a distribuidora de gás natural de referência em Portugal, através da participação em nove 
empresas de distribuição a operarem em diferentes regiões do país. 

Esta atividade é suportada em concessões de longo-prazo para a prestação do serviço público de transporte 
de gás natural e sua entrega aos consumidores finais, através de uma rede de distribuição de média e baixa 
pressão com mais de 12.500 km de gasodutos.  

A Galp detém atualmente 100% do capital social da GGND, mas está na fase final do processo de venda de 
22,5% do capital social ao consórcio liderado pela Marubeni Corporation. 
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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 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015. A Galp 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 refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 


