COMUNICADO
Lisboa, 15 de setembro de 2020

Galp conclui transação com ACS e torna-se
o principal operador solar na península ibérica


A Galp adquiriu 75,01% da JV, mantendo a ACS uma participação de 24,99%



Carteira de 2,9 GW incorpora projetos de elevada qualidade, incluindo 914 MW de ativos
recentemente comissionados e projetos em diferentes estágios de desenvolvimento



A duas empresas comprometem-se a identificar em conjunto as soluções
mais eficientes de forma a maximizar a capacidade de geração dos projetos
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Sobre a Galp
A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e
sustentáveis nas suas operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos
soluções simples, flexíveis e competitivas para as necessidades energéticas ou de mobilidade t anto de
grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do consumidor individual. A nossa oferta inclui
várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao gás natural e aos
combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de
reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente o maior produtor
Ibérico de energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países
em que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes
do nosso setor nos principais índices mundiais de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360
pessoas. Mais informações em www.galp.com.
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