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Galp Gás Natural Distribuição, S.A. concluiu a aquisição de 58,03% da Tagusgás, S.A. 

 

Na sequência da transação comunicada em 26 de abril, a Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

(“GGND”) concluiu com a GÁSRIBA, S.A. a aquisição da sua participação de 58,03% do capital 

social da TAGUSGÁS - EMPRESA DE GÁS DO VALE DO TEJO, S.A. (“TAGUSGÁS”), por um montante 

de cerca de €32 milhões. 

A transação foi autorizada pelo Governo Português, como concedente ao abrigo do Contrato de 

Concessão celebrado em 2008, após parecer favorável da Autoridade da Concorrência e da ERSE - 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 

A GGND é a principal distribuidora de gás natural em Portugal, com uma base de ativos regulados 

(“RAB”) de cerca de € mil milhões e cerca de 1.450 milhões de metros cúbicos (m3) de gás natural 

distribuídos anualmente através do controlo de oito das onze empresas de distribuição de gás 

natural em Portugal.  

Após a conclusão da aquisição, a GGND detém 99,36% do capital social da TAGUSGÁS, que opera 

essencialmente a concessão para distribuição de gás natural nos distritos de Santarém e 

Portalegre, com um RAB de cerca de €82 milhões e cerca de 122 milhões m3 de gás natural 

distribuídos por ano. 

O Millennium Investment Banking atuou como assessor financeiro da GGND nesta transação. 
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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 Gás Natural Distribuição S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp Gás Natural 

Distribuição S.A. 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. 


