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Galp Energia anuncia acordo para venda dos 5% que detém na Compañía Logística de 

Hidrocarburos 

 

A Galp Energia assinou hoje com a British Columbia Investment Management Corporation um acordo para a venda 

dos 5% que detinha na empresa de logística CLH, Compañia Logística de Hidrocarburos, SA, através da Galp Energia 

España, SA. A alienação pelo valor de €111 milhões de euros deverá estar concluída nas próximas quatro semanas e 

resultará numa mais-valia de cerca de €50 milhões. 

A operação insere-se na estratégia da Galp Energia, que visa sustentar o crescimento rentável do segmento de 

Exploração e Produção, mantendo uma estrutura de capital sólida e um financiamento flexível, apoiado tanto pela 

geração de cash flow operacional, nomeadamente dos negócios de refinação e distribuição ibéricos, como pela 

gestão ativa do portfólio. 

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

espanhol, que considera estratégico e permanecerá como cliente da CLH, com quem construiu uma excelente 

relação operacional e institucional. 

A British Columbia Investment Management Corporation é um dos maiores investidores institucionais no Canadá, 

tendo a seu cargo a gestão de mais de C$100 mil milhões em ativos. 

 

Rede logística da Galp Energia 

A Galp Energia dispõe de uma eficiente rede logística constituída por vários parques de armazenamento e 

expedição, localizados nas imediações de grandes polos de consumo ou eixos viários, que permite assegurar o 

abastecimento da rede de distribuição da empresa, assegurando a distribuição de produtos petrolíferos em Portugal 

e Espanha. Estes parques são obtidos a partir das refinarias, por pipeline ou por navio. 

O vasto sistema logístico da Galp Energia permite entregar produtos de forma eficiente e assegura uma grande 

flexibilidade nas vendas e na distribuição 
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